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ໂຄງກ�ນັສຳະໜ້ັບສຳະໜ້້ນັກ�ນັເຊື�ອີມໂຍງໃນັພ�ກພື�ນັອີ�ຊຽນັຈຳ�ກ
ສຳະຫະພ�ບ ເອີີຣົົບ ເພື�ອີກ�ນັປົກປ�ອີງສຳິດຕຳ�ຊັບສຳິນັທ�ງປັນັຍ� (ARISE+IPR)
ໂຄູ່ງການຸ ARISE+IPR ແມ� ນຸອງົປົະກອບໜ້້� ງໃນຸແຜູ້ນຸງານຸການຸສັະໜ້ບັສັະໜ້ນຸ່ການຸເຊື� ອມໂຍງໃນຸພາກພືນຸ້ອາຊຽນຸຈັາກສັະຫະພາບ ເອຣ່ິບົ ຫື ື
ARISE Plus. ໄລັຍະເວລັາຂອງໂຄູ່ງການຸ ARISE+IPR ແມ� ນຸ 5 ປ່ົ, ຊ້� ງມງ່ບົປົະມານຸທງັໝດົ ແມ� ນຸ 5.5 ລັາ້ນຸ ເອໂ່ຣິ ເພື� ອຈັດັຕູ້ັງ້ປົະຕູ້ບິດັ

 

ໂຄູ່ງການຸສັະໜ້ບັສັະໜ້ນຸ່ການຸເຊື� ອມໂຍງໃນຸລັະດບັພາກພືນຸ້ໂດຍຜູ້� ານຸການຸຮ່� ວມມທືາງດາ້ນຸຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາ (IP) ແລັະ ແນຸໃສັ� ປັົບປຸົງລັະບບົ
 

ຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາ ເພື� ອການຸສັາ້ງ, ການຸປົົກປົອ້ງ, ການຸນຸໍາໃຊ,້ ການຸຄຸູ່ມ້ຄູ່ອງ ແລັະ ການຸບງັຄູ່ບັໃຊສ້ັດິ ຕູ້າມແນຸວທາງການຸປົະຕູ້ບິດັ ແລັະ 
ມາດຕູ້ະຖານຸສັາກນົຸ ແລັະ ເປົົາ້ໝາຍຍຸດທະສັາດຂອງແຜູ້ນຸປົະຕູ້ບິດັງານຸທາງດາ້ນຸຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາອາຊຽນຸ ປ່ົ 2016-2025.

ເປົົາ້ໝາຍຂອງໂຄູ່ງການຸ ARISE+IPR ແມ� ນຸເພື� ອ:
• ສັົ� ງເສັມ່ໃຫປ້ົະເທດສັະມາຊກິອາຊຽນຸໃນຸການຸເຂົາ້ເປັົນຸພາຄູ່ຂ່ອງສັນົຸທສິັນັຸຍາສັາກນົຸ ແລັະ ລັະບບົການຸປົົກປົອ້ງຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາຂອງສັາກນົຸ;
• ປົະກອບສັ� ວນຸໃນຸການຸສັາ້ງຄູ່ວາມອາດສັາມາດທາງດາ້ນຸສັະຖາບນັຸຂອງສໍັານຸກັງານຸຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາຂອງປົະເທດສັະມາຊກິອາຊຽນຸ;
• ເພ່� ມຄູ່ວາມຮ່ບັຮ່່ທ້າງດາ້ນຸການຸເມອືງ ແລັະ ການຸສັາ້ງຈັດິສໍັານຸກ້ໃຫສ້ັາທະລັະນຸະກ� ຽວກບັຄູ່ວາມສໍັາຄູ່ນັຸຂອງການຸບງັຄູ່ບັໃຊສ້ັດິ ແລັະ ການຸ 

 ປົົກປົອ້ງຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາ;
• ເສັມ່ສັາ້ງຂດ່ຄູ່ວາມສັາມາດຂອງພາກທຸລັະກດິຂອງອາຊຽນຸ ໃນຸການຸດໍາເນຸນຸ່ທຸລັະກດິ ແລັະ ການຸປົົກປົອ້ງສັດິໃນຸຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາ.
• ໃຫກ້ານຸສັະໜ້ບັສັະໜ້ນຸ່ສັະເພາະ ປົະເທດ ກໍາປ່ົເຈັຍ, ສັປົປົ ລັາວ ແລັະ ມຽນຸມາ.

ໂຄູ່ງການຸ ARISE+IPR ໄດເ້ຮ່ດັວຽກຢ່� າງໃກຊ້ດິກບັ ບນັຸດາປົະເທດສັະມາຊກິອາຊຽນຸ ແລັະ ກອງເລັຂາອາຊຽນຸ ເພື� ອເພ່� ມການຸປົົກປົອ້ງຊບັສັນິຸ
 

ທາງປັົນຸຍາໃນຸພາກພືນຸ້ໃຫເ້ຂັມ້ແຂງຂືນຸ້ ໂດຍຜູ້� ານຸບນັຸດາຂໍລ້ັເິລັ່� ມໃນຸການຸສັາ້ງຂດ່ຄູ່ວາມສັາມາດ, ການຸພດັທະນຸາຖານຸຂໍມ້່ນຸ, ການຸແລັກປົ� ຽນຸບດົ

 

ຮ່ຽນຸຈັາກພາກປົະຕູ້ບິດັທ່� ໄດຮ້່ບັຜູ້ນົຸດ,່ ການຸຮ່ບັຮ່ອງເອາົມາດຕູ້ະຖານຸສັາກນົຸ, ການຸໂຄູ່ສັະນຸາກ� ຽວກບັການຸສັາ້ງຈັດິສໍັານຸກ້ ເພື� ອສັົ� ງເສັມ່ການຸນຸໍາໃຊ,້ 
ການຸປົົກປົອ້ງ ແລັະ ການຸບງັຄູ່ບັປົະຕູ້ບິດັສັດິໃນຸຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາ. ໂຄູ່ງການຸໄດເ້ຫນັຸຄູ່ວາມເປັົນຸໄປົໄດໃ້ນຸການຸປັົບປຸົງຜູ້ນົຸຂອງການຸຄຸູ່ມ້ຄູ່ອງ 

ຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາສໍັາລັບັສັະຫະພາບເອຣ່ິບົ ແລັະ ອາຊຽນຸ, ໜ້� ວຍງານຸບງັຄູ່ບັປົະຕູ້ບິດັສັດິ, ຫວົໜ້� ວຍທຸລັະກດິພາຍໃນຸ ແລັະ ຕູ້� າງປົະເທດ ແລັະ 
ສັາທາລັະນຸະຊນົຸ.

ໂຄູ່ງການຸ ARISE+IPR ມຸ� ງຫວງັໃນຸການຸສັາ້ງລັະບບົຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາໃຫໄ້ດຮ້່ບັການຸພດັທະນຸາໃນຸລັະດບັສ່ັງໃນຸບນັຸດາປົະເທດສັະມາຊກິອາຊຽນຸ 
ທ່� ສັົ� ງເສັມ່ນຸະວດັຕູ້ະກໍາ, ການຸຄູ່າ້ ແລັະ ການຸລັງົທນຸ້ ຢ່່� ໃນຸພາກພືນຸ້.
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ຄຳ�ນັຳ�ຈຳ�ກ ຫົວໜ້້�ສຳຳ�ນັັກງ�ນັ ຜູ້້�ຕ�ງໜ້້�ສຳະຫະພ�ບເອີີຣົົບ 
ປະຈຳຳ� ສຳ�ທ�ລະນັະລັດ ປະຊ�ທິປະໄຕ ປະຊ�ຊົນັລ�ວ
ໃນຸເດອືນຸທນັຸວາ ປ່ົ 2020, ຫືງັຈັາກການຸຮ່� ວມມຢື່� າງເປັົນຸທາງການຸເປັົນຸເວລັາ 44 ປ່ົ, ສັະຫະພາບເອຣ່ິບົ (EU) ແລັະ ປົະຊາຄູ່ມົອາຊຽນຸ (ASEAN)  
ໄດຕູ້້ດັສັນິຸໃຈັຍກົລັະດບັການຸພວົພນັຸໄປົສ່ັ� ການຸເປັົນຸຄູ່່� ຮ່� ວມມທືາງຍຸດທະສັາດ. ພາຍໃຕູ້ຂ້ອບຂອງການຸຮ່� ວມມທືາງຍຸດທະສັາດໃໝ� ນຸ່,້  ສັະຫະພາບ 

ເອຣ່ິບົ ຍງັຄູ່ງົມຄູ່່ວາມມຸງ້ໝັນຸ້ຢ່� າງຫືວງຫືາຍໃນຸການຸຊຸກຍ່ ້ ການຸເຊື� ອມໂຍງເສັດຖະກດິພາຍໃນຸອາຊຽນຸໃຫຫື້າຍຂ້ນຸ້ ໂດຍສັອດຄູ່� ອງກບັແຜູ້ນຸງານຸ
 

ຂອງປົະຊາຄູ່ມົເສັດຖະກດິອາຊຽນຸ (AEC) ໃນຸປ່ົ 2025.

ໜ້້� ງໃນຸບນັຸດາໂຄູ່ງການຸຫືກັທ່� ໄດຮ້່ບັການຸສັະໜ້ບັສັະໜ້ນຸ່ທາງດາ້ນຸການຸເງນິຸຈັາກສັະຫະພາບເອຣ່ິບົ ເພື� ອນຸໍາໄປົສ່ັ� ວດັຖ່ປົະສັງົດັ� ງກ� າວ ແມ� ນຸ “ການຸສັະ
ໜ້ບັສັະໜ້ນຸ່ການຸເຊື� ອມໂຍງໃນຸພາກພືນຸ້ອາຊຽນຸ ຈັາກສັະຫະພາບເອຣ່ິບົ” (ARISE Plus) ດວ້ຍທນຸ້ທງັໝດົ ຈັາໍນຸວນຸ 40ລັາ້ນຸເອໂ່ຣິ.  ໂຄູ່ງການຸ 
ARISE Plus ໄດວ້າງໂຄູ່ງສັາ້ງເພື� ອສັະທອ້ນຸເຖງິລໍັາດບັວຽກບ່ລັມິະສັດິຂອງ AEC ລັວມທງັການຸປົົກປົອ້ງສັດິຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາ (IPR).

ສັະຫະພາບເອຣ່ິບົ ມຸ� ງໝັນຸ້ທ່� ຈັະໃຫກ້ານຸປົົກປົອ້ງ ແລັະ ບງັຄູ່ບັໃຊ ້ ສັດິຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາໃນຸທົ� ວໂລັກ, ລັວມທງັປົົກປົອ້ງຜູ້� ານຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້.
 

ລັະບບົການຸປົົກປົອ້ງສັດິຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາ ແມ� ນຸຮ່າກຖານຸຂອງນຸະໂຍບາຍເສັດຖະກດິສັະໄໝໃໝ�  ແລັະ ເປັົນຸແຮ່ງຊຸກຍ່ກ້ານຸພດັທະນຸາ. ສັິ� ງນຸ່
 ້

ຈັະສັາມາດພດັທະນຸາຄູ່ວາມອາດສັາມາດ ທາງດາ້ນຸເຕູ້ກັໂນຸໂລັຊຂ່ອງຊຸມຊນົຸທອ້ງຖິ� ນຸ ແລັະ ສັາ້ງໂອກາດໃນຸການຸສັົ� ງອອກ ຊ້� ງເປັົນຸການຸສັົ� ງເສັມ່ 
ການຸແຂ� ງຂນັຸທຸລັະກດິ.

ດວ້ຍເຫດນຸ່,້ ສັະຫະພາບເອຣ່ິບົ ຈັ້� ງສັະໜ້ບັສັະໜ້ນຸ່ ການຸເຊື� ອມໂຍງ ແນຸວທາງປົະຕູ້ບິດັ ແລັະ ມາດຕູ້ະຖານຸ ທາງດາ້ນຸຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາ ລັະຫວ� າງ  
 

ປົະເທດສັະມາຊກິອາຊຽນຸ ຜູ້� ານຸໂຄູ່ງການຸ “ARISE Plus IPR” ຊ້� ງຈັດັຕູ້ັງ້ປົະຕູ້ບິດັໂດຍສໍັານຸກັງານຸຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາ ແຫ� ງສັະຫະພາບເອຣ່ິບົ 
(EUIPO).

ການຸປົົກປົອ້ງສັດິຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາ ລັວມທງັ ເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້, ແມ� ນຸກະແຈັສໍັາຄູ່ນັຸໃນຸການຸສັາ້ງການຸຮ່� ວມມສືັອງຝ່� າຍດາ້ນຸການຸຄູ່າ້ສັນິຸຄູ່າ້ 
ລັະຫວ� າງ ສັະຫະພາບເອຣ່ິບົ-ອາຊຽນຸ ທ່� ມມ່່ນຸຄູ່� າເຖງິ 237.3 ຕູ້ືເ້ອໂ່ຣິ ໃນຸປ່ົ 2018. ລັະບບົການຸປົົກປົອ້ງຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາທ່� ເຂັມ້ແຂງ ຈັະຊ� ວຍ 

 

ສັົ� ງເສັມ່ ນຸະວດັຕູ້ະກໍາ, ຮ່ບັປົະກນັຸໃຫນຸ້ກັປົະດດິສັາ້ງໄດຮ້່ບັແຮ່ງຈັງ່ໃຈັທາງເສັດຖະກດິ, ເຮ່ດັໃຫນຸ້ກັລັງົທນຸ້ມຄູ່່ວາມເຊື� ອໝັນຸ້ ຊື� ງເປັົນຸການຸ
 

ເຮ່ດັໃຫເ້ສັດຖະກດິຂະຫຍາຍຕູ້ວົ ແລັະ ມກ່ານຸຈັາ້ງງານຸເພ່� ມຂ້ນຸ້. ໃນຸຄູ່ວາມເປັົນຸຈັງິ, ມາດຕູ້ະຖານຸລັະດບັສ່ັງໃນຸການຸປົົກປົອ້ງ ແລັະ ບງັຄູ່ບັໃຊ ້
 

ຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍານຸັນຸ້ ສັາມາດດງ້ດ່ດການຸລັງົທນຸ້ພາຍໃນຸ ແລັະ ເປັົນຸສັິ� ງອໍານຸວຍຄູ່ວາມສັະດວກໃນຸການຸຜູ້ະລັດິ ທ່� ສັາມາດເຮ່ດັໃຫເ້ຂົາ້ເຖງິ
 

ເຕູ້ກັໂນຸໂລັຊຈ່ັາກຕູ້� າງປົະເທດໄດຫື້າຍຂ້ນຸ້ ແລັະ ໄວຂ້ນຸ້ ຊ້� ງຈັະສັົ� ງຜູ້ນົຸກະທບົຕໍູ້� ກໍາລັງັການຸຜູ້ະລັດິຂອງຫືາຍປົະເທດ ໃນຸພາກພືນຸ້. 
ນຸອກນຸັນຸ້, ຍງັເຮ່ດັໃຫນຸ້ກັລັງົທນຸ້ຕູ້� າງປົະເທດ ແລັະ ບໍລັສິັດັຕູ້� າງໆ ຫືກ່ລັ� ຽງຕູ້ະຫືາດທ່� ບໍ� ສັາມາດຮ່ອງຮ່ບັ ສັນິຸຄູ່າ້, ການຸບໍລັກິານຸ ແລັະ 
ການຸປົະດດິສັາ້ງຂອງພວກເຂາົ ດວ້ຍລັະບບົຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາ ທ່� ເຂັມ້ແຂງ.

ສັິ� ງທ່� ສໍັາຄູ່ນັຸທ່� ຄູ່ວນຸພຈິັາລັະນຸາສໍັາລັບັເຈັົາ້ຂອງເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້, ໂດຍສັະເພາະແມ� ນຸຈັນຸຸລັະວສິັາຫະກດິ, ທຸລັະກດິ ຂະໜ້າດນຸອ້ຍ ແລັະ ກາງ 
(MSMEs), ແມ� ນຸການຸຈັດົທະບຽນຸ ແລັະ ປົົກປົອ້ງເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ຂອງຕູ້ນົຸ ຢ່່� ຕູ້� າງປົະເທດ ດວ້ຍວທິທ່່� ປົະຢັ່ດຕູ້ົນຸ້ທນຸ້ທ່� ສຸັດ. ດວ້ຍເຫດນຸ່,້ 
ສັປົປົ ລັາວ ໄດເ້ຂົາ້ເປັົນຸພາຄູ່ຂ່ອງອະນຸຸສັນັຸຍາທ່� ຕູ້ດິພນັຸກບັສັນັຸຍາມາດຣິ່ດ ວ� າດວ້ຍການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ ກ� ຽວກບັ ເຄູ່ື� ອງໝາຍ ໃນຸວນັຸທ ່

 

7 ທນັຸວາ 2015. ການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ ກ� ຽວກບັ ເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ ຜູ້� ານຸລັະບບົມາດຣິດິ ເປັົນຸວທິງ່� າຍ, ສັະດວກ ແລັະ 
ປົະຢັ່ດຄູ່� າໃຊຈ້ັ� າຍໃນຸການຸຈັດົທະບຽນຸ ແລັະ ຄຸູ່ມ້ຄູ່ອງ ເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ ຢ່່� ໃນຸ 123 ປົະເທດ ໂດຍໃຊຄໍູ້່າຮ່ອ້ງສັະບບັດຽວ, 
ພາສັາດຽວສໍັາລັບັຫືາຍປົະເທດ ແລັະ ຈັ� າຍຄູ່� າທໍານຸຽມຊຸດດຽວ.

ລັະບບົມາດຣິ່ດ ສັົ� ງເສັມ່ການຸລັງົທນຸ້ຕູ້� າງປົະເທດເຂົາ້ມາໃນຸປົະເທດ ໂດຍເຮ່ດັໃຫທຸ້ລັະກດິຕູ້� າງໆປົົກປົອ້ງຍ່� ຫໍຂ້ອງພວກເຂາົໄດສ້ັະດວກສັະບາຍຂ້ນຸ້ 
ຜູ້� ານຸລັະບບົດັ� ງກ� າວ, ທງັເພ່� ມຄູ່ວາມໝັນຸ້ໃຈັ ໃນຸການຸຄູ່າ້ ໃຫແ້ກ� ນຸກັລັງົທນຸ້.  ເຊັ� ນຸດຽວກນັຸ,ລັະບບົມາດຣິດິ ຍງັຊ� ວຍໃຫທຸ້ລັະກດິຂອງລັາວ ຂະຫຍາຍ

 

ການຸປົົກປົອ້ງຍ່� ຫໍຂ້ອງພວກເຂາົຢ່່� ຕູ້� າງປົະເທດ ໄດງ້� າຍຂ້ນຸ້ ແລັະ ເປ່ົດໂອກາດໃນຸການຸສັົ� ງອອກອກ່ດວ້ຍ.

ຄູ່່� ມເືຫື ັມ້ນຸ່ ້ “ອະນຸຸສັນັຸຍາມາດຣິ່ດ: ເສັັນຸ້ທາງສ່ັ� ການຸສັາ້ງຍ່� ຫໍລ້ັະດບັໂລັກ” ແມ� ນຸຄູ່່� ມແືນຸະນຸໍາທ່� ມຂໍ່ມ້່ນຸຄູ່ບົຖວ້ນຸສໍັາລັບັທຸລັະກດິ ຢ່່� ໃນຸ ສັປົປົ ລັາວ 
ທ່� ຕູ້ອ້ງການຸປົົກປົອ້ງເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ຢ່່� ຕູ້� າງປົະເທດ ໂດຍມລ່ັາຍລັະອຽດກ� ຽວກບັ ຂໍດ້ຂ່ອງລັະບບົມາດຣິດິ, ຂັນຸ້ຕູ້ອນຸຕູ້� າງໆ, ຄູ່� າທໍານຸຽມ, 
ເງ ື�ອນຸໄຂພາຍໃນຸປົະເທດ, ຄໍູ່າແນຸະນຸໍາສໍັາລັບັການຸພດັທະນຸາຍ່� ຫໍ ້ແລັະ ຂໍມ້່ນຸອື� ນຸໆທ່� ເປັົນຸປົະໂຫຍດຕໍູ້� ການຸຈັດົທະບຽນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້.

ນຸອກຈັາກນຸ່,້ ຍງັມຂໍ່ມ້່ນຸສັະເພາະ ກ� ຽວກບັ ການຸປົົກປົອ້ງເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ຢ່່� ໃນຸສັະຫະພາບເອຣ່ິບົ ຊ້� ງສັະຫຸືບຫຍໍ ້ກ� ຽວກບັ ຜູ້ນົຸປົະໂຫຍດຂອງ
 

ການຸຈັດົທະບຽນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ສັະຫະພາບເອຣ່ິບົ (EUTM) ທ່� ໃຫກ້ານຸປົົກປົອ້ງຢ່່� ໃນຸ 27 ປົະເທດສັະມາຊກິຂອງສັະຫະພາບເອຣ່ິບົ.

ສັະຫະພາບເອຣ່ິບົ ມຸ� ງຫວງັທ່� ຈັະສັບືຕໍູ້� ການຸຮ່� ວມມທື່� ໄດຮ້່ບັໝາກຜູ້ນົຸນຸ່ກ້ບັ ສັປົປົ ລັາວ ແລັະ ອາຊຽນຸ ເພື� ອປັົບປຸົງສັະພາບແວດລັອ້ມທຸລັະກດິໃຫ ້

 

ດຂ່້ນຸ້ ແລັະ ສັົ� ງເສັມ່ການຸປົົກປົອ້ງ, ຮ່ບັປົະກນັຸ ແລັະ ສັາ້ງແຮ່ງຈັງ່ໃຈັ ໃຫແ້ກ� ທຸລັະກດິ ແລັະ ນຸກັປົະດດິສັາ້ງ.

ອີີນັ� ມ�ຈຳ້ລຳນັິແຕ
ເອກອກັຄູ່ະລັດັຖະທດ່/ຫວົໜ້າ້ສໍັານຸກັງານຸ
ສໍັານຸກັງານຸ ຜູ່້ຕູ້້າງໜ້າ້ສັະຫະພາບເອຣ່ິບົ ປົະຈັາໍສັາທາລັະນຸະລັດັ ປົະຊາທປິົະໄຕູ້ ປົະຊາຊນົຸລັາວ
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ຄຳ�ເຫັນັຂອີງທ່�ນັຫົວໜ້້�ກົມຊັບສຳິນັທ�ງປັນັຍ�, ກະຊວງອີຸດສຳ�ຫະກຳ� 
ແລະ ກ�ນັຄ້� ແຫ�ງ ສຳປປ ລ�ວ  
ສັປົປົ ລັາວ ໄດເ້ຂົາ້ເປັົນຸພາຄູ່ຂ່ອງອານຸຸສັນັຸຍາມາດຣິດິ ວ� າດວ້ຍການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸກ� ຽວກບັເຄູ່ື� ອງໝາຍ ໃນຸ ວນັຸທ ່ 7 ທນັຸວາ 2015 ແລັະ 
ມຜູ່້ນົຸບງັຄູ່ບັໃຊເ້ລັ່� ມແຕູ້�  ວນັຸທ ່7 ມນຸ່າ 2016 ເປັົນຸຕູ້ົນຸ້ມາ.

ປ້ົມ້ເຫື ັມ້ນຸ່ ້ສັາ້ງຂ້ນຸ້ເພື� ອໃຫເ້ປັົນຸຄູ່່� ມກືານຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸກ� ຽວກບັເຄູ່ື� ອງໝາຍ ພາຍໃຕູ້ອ້ານຸຸສັນັຸຍາມາດຣິດິ ສໍັາລັບັຜູ່້ປ້ົະກອບການຸ ແລັະ ທຸລັະກດິ 

 

ຢ່່� ໃນຸ ສັປົປົ ລັາວ ທ່� ມຈ່ັດຸປົະສັງົຢ່າກປົົກປົອ້ງເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ຂອງຕູ້ນົຸ ຢ່່� ຕູ້� າງປົະເທດ ຊ້� ງຄູ່່� ມປືົະກອບດວ້ຍລັາຍລັະອຽດກ� ຽວກບັລັະບບົມາດຣິດິ 
 

ເຊັ� ນຸ: ຂັນຸ້ຕູ້ອນຸການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ, ຄູ່� າທໍານຸຽມ, ເງ ື�ອນຸໄຂພາຍໃນຸປົະເທດ, ຄໍູ່າແນຸະນຸໍາໃນຸການຸສັາ້ງເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້, ການຸພດັທະນຸາຍ່� ຫໍ ້

 

ແລັະ ຂໍມ້່ນຸອື� ນຸໆທ່� ກ� ຽວຂອ້ງ. 

ລັະບບົມາດຣິດິ ເປັົນຸລັະບບົການຸບໍລັກິານຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸກ� ຽວກບັເຄູ່ື� ອງໝາຍແບບຄູ່ບົວງົຈັອນຸ ສໍັາລັບັຜູ່້ຖ້ສືັດິເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ ເພື� ອຂໍການຸ
 

ປົົກປົອ້ງ ແລັະ ຮ່ກັສັາສັດິໃນຸການຸປົົກປົອ້ງເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ຂອງຕູ້ນົຸຢ່່� ຕູ້� າງປົະເທດ. ຜູ້ນົຸປົະໂຫຍດຂອງການຸຈັດົທະບຽນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ໂດຍ
 

ຜູ້� ານຸອານຸຸສັນັຸຍາ ມາດຣິດິ ແມ� ນຸຊ� ວຍໃຫກ້ານຸຄຸູ່ມ້ຄູ່ອງ ແລັະ ການຸຈັດົທະບຽນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ ງ� າຍດາຍ, ປົະຢັ່ດເວລັາ ແລັະ ຄູ່� າໃຊຈ້ັ� າຍ, 
ວ� ອງໄວ ແລັະ ສັະດວກສັະບາຍຂ້ນຸ້. ເມື� ອຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັະບບັດຽວຢ່່� ສໍັານຸກັງານຸຕູ້ົນຸ້ທາງ (ສໍັານຸກັງານຸຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາ) ກໍສັາມາດລັະບຸຂໍປົົກປົອ້ງ

 

ເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ຂອງທ� ານຸ ຢ່່� ໃນຸບນັຸດາປົະເທດທ່� ເປັົນຸພາຄູ່ຂ່ອງອານຸຸສັນັຸຍາມາດຣິດິ ຕູ້າມທ່� ທ� ານຸຕູ້ອ້ງການຸ ໂດຍຊໍາລັະຄູ່� າທໍານຸຽມເປັົນຸເງນິຸ
 

ສັະກຸນຸດຽວ (ສັະວດິຟຣິັ� ງ) ແລັະ ສັາມາດຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງເປັົນຸພາສັາດຽວ(ພາສັາທາງການຸຂອງລັະບບົມາດຣິດິ) ຊື� ງບໍ� ຈັາໍເປັົນຸຕູ້ອ້ງສັິນຸ້ເປືົອງຈັ� າຍຄູ່� າ

 

ແປົເອກະສັານຸເປັົນຸຫືາຍພາສັາ.

ທາ້ຍສຸັດນຸ່ ້ຂໍສັະແດງຄູ່ວາມຂອບໃຈັ ມາຍງັສັະຫະພາບ ເອຣ່ິບົ ແລັະ ສໍັານຸກັງານຸຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາຂອງສັະຫະພາບ ເອຣ່ິບົ ໂດຍສັະເພາະ ໂຄູ່ງການຸ 
ARISE+IPR ທ່� ໃຫກ້ານຸສັະໜ້ບັສັະໜ້ນຸ່, ການຸຮ່� ວມມ ືແລັະ ຊ� ວຍເຫືອື ສັປົປົ ລັາວ ໃນຸການຸພດັທະນຸາລັະບບົຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາ ໃຫເ້ຊື� ອມໂຍງ
ເຂົາ້ກບັລັະບບົຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາຂອງພາກພືນຸ້ອາຊຽນຸ ແລັະ ສັາກນົຸ.

ຫົວໜ້້�ກົມຊັບສຳິນັທ�ງປັນັຍ�
ປົອ. ຂນັຸລັາສັ ່ແກວ້ບຸນຸພນັຸ
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1. ຍີ�ຫຳ�ສຳິນັຄ້�ຂອີງທ່�ນັ - ຊັບສຳິນັທີ�ມີມ້ນັຄ່�ສຳ້ງທີ�ສຳຸດຂອີງທ່�ນັ
ຍ່� ຫໍສ້ັນິຸຄູ່າ້ຂອງທ� ານຸແມ� ນຸພາບພດົທ່� ສັາ້ງຄູ່ວາມແຕູ້ກຕູ້� າງຈັາກຄູ່່� ແຂ� ງທາງທຸລັະກດິຂອງທ� ານຸ ຊ້� ງລັະບຸຜູ້ະລັດິຕູ້ະພນັຸ, ການຸບໍລັກິານຸ ແລັະ ບໍລັສິັດັ

 

ຂອງທ� ານຸ. ຍ່� ຫໍ ້  ອາດເປັົນຸສັນັຸຍາລັກັ, ການຸອອກແບບ, ສັ ່ ຫື ື ການຸລັວມກນັຸຂອງສັິ� ງດັ� ງກ� າວ ຊ້� ງບົ� ງບອກເຖງິຄູ່ວາມຮ່່ສ້ັກ້ເຖງິຄຸູ່ນຸນຸະພາບ, 
ຄູ່ວາມໜ້າ້ເຊື� ອຖ,ື ຄູ່ວາມພງ້ພໍໃຈັຂອງລ່ັກຄູ່າ້. ຍ່� ຫໍ ້ ມບ່ດົບາດສໍັາຄູ່ນັຸໃນຸຍຸດທະສັາດການຸຕູ້ະຫືາດຂອງທ� ານຸ ແລັະ ເປັົນຸຫວົໃຈັສໍັາຄູ່ນັຸຂອງການຸແຂ� ງ

 

ຂນັຸທາງທຸລັະກດິ ຊ້� ງມຄຸູ່່ນຸຄູ່� າ ແລັະ ເມື� ອລ່ັກຄູ່າ້ມຄູ່່ວາມຈັງົຮ່ກັພກັດ ່ໃນຸທ່� ສຸັດກໍອາດກາຍເປັົນຸຊບັສັນິຸທ່� ມມ່່ນຸຄູ່� າສ່ັງທ່� ສຸັດຂອງທ� ານຸ.

1.1. ຍຸດທະສຳ�ດກ�ນັສຳ້�ງຫຍີ�ຫຳ� ແລະ ຄວ�ມສຳຳ�ເລັດຂອີງທຸລະກິດ

ການຸສັາ້ງຍ່� ຫໍ ້  ມເ່ປົົາ້ໝາຍເພື� ອເຮ່ດັໃຫທຸ້ລັະກດິມສ່ັະຖານຸະທ່� ໂດດເດັ� ນຸ ແລັະ ໜ້າ້ດງ້ດ່ດໃນຸຕູ້ະຫືາດ ທ່� ຊ� ວຍໃຫໄ້ດຮ້່ບັ ແລັະ ຮ່ກັສັາລ່ັກຄູ່າ້ທ່� ມ່

 

ຄູ່ວາມຈັງົຮ່ກັພກັດ.່ ການຸສັາ້ງຍ່� ຫໍ ້ທ່� ມປ່ົະສັດິທພິາບ ແມ� ນຸກ� ຽວຂອ້ງກບັການຸສັາ້ງພາບພດົທາງດາ້ນຸຄຸູ່ນຸນຸະພາບຂອງຜູ້ະລັດິຕູ້ະພນັຸ ຫື ືການຸບໍລັກິານຸ 
ໃຫຢ່້່� ໃນຸໃຈັຂອງຜູ່້ບໍ້ລັໂິພກ ເປັົນຸຕູ້ົນຸ້ແມ� ນຸຜູ້� ານຸການຸໂຄູ່ສັະນຸາ ຊ້� ງເນຸັນຸ້ໃສັ� ຕູ້ວົຍ່� ຫໍ ້ ເປັົນຸຫືກັ. ນຸອກນຸ່ ້ ຍງັຕູ້ອ້ງການຸຄູ່ວາມໝັນຸ້ໃຈັໃນຸການຸປົົກປົອ້ງ

 

ທາງດາ້ນຸກດົໝາຍຈັາກຄູ່່� ແຂ� ງໃນຸຕູ້ະຫືາດທ່� ກ� ຽວຂອ້ງ. ຍຸດທະສັາດການຸສັາ້ງຍ່� ຫໍ ້ ຄູ່ຫືວົໃຈັສໍັາຄູ່ນັຸຂອງການຸແຂ� ງຂນັຸໃນຸຕູ້ະຫືາດ ແລັະ ຄູ່ວາມສໍັາເລັດັ
 

ຂອງທຸລັະກດິ ແບບຍນືຸຍງົ.

1.2. ກ�ນັສຳ້�ງຫຍີ�ຫຳ�, ກ�ນັຄຸ�ມຄອີງ ແລະ ກ�ນັຄ້�

ການຸສັາ້ງຍ່� ຫໍ ້ ໝາຍເຖງິການຸເລັອືກສັນັຸຍາລັກັທ່� ຈັະເຮ່ດັໃຫຜູ້້ະລັດິຕູ້ະພນັຸ ຫື ືການຸບໍລັກິານຸຂອງທ� ານຸ ແຕູ້ກຕູ້� າງຈັາກຄູ່່� ແຂ� ງ ແລັະ ເຮ່ດັໃຫສ້ັນັຸຍາລັກັ
 

ດັ� ງກ� າວໄດຮ້່ບັການຸປົົກປົອ້ງຕູ້າມກດົໝາຍ. ການຸສັະແດງອອກທາງດາ້ນຸກດົໝາຍຂອງຍ່� ຫໍຂ້ອງທ� ານຸ ເປັົນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້, ຊ້� ງເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸ

 

ຄູ່າ້ນຸັນຸ້ ພາໃຫທ້� ານຸມສ່ັດິແຕູ້� ພຽງຜູ່້ດ້ຽວ ໃນຸການຸປົອ້ງກນັຸບໍ� ໃຫບຸ້ກຄູ່ນົຸທ່� ສັາມ ໃຊສ້ັນັຸຍາລັກັທ່� ເຮ່ດັໃຫຍ້່� ຫໍ ້ຂອງທ� ານຸແຕູ້ກຕູ້� າງໃນຸການຸຄູ່າ້ສໍັາລັບັສັນິຸ

 

ຄູ່າ້ ຫື ືການຸບໍລັກິານຸ ທ່� ຄູ່ກືນັຸ ຫື ືຄູ່າ້ຍຄູ່ກືນັຸ. 

ທ� ານຸສັາມາດຈັດົທະບຽນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ຂອງທ� ານຸ ຢ່່�  ສັປົປົ ລັາວ ໂດຍຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງ ນຸໍາກົມຊັບສຳິນັທ�ງປັນັຍ�, ກະຊວງອຸດສັາຫະກໍາ 
ແລັະ ການຸຄູ່າ້.  ການຸຈັດົທະບຽນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ຂອງທ� ານຸ ໃນຸ ສັປົປົ ລັາວ ມອ່າຍຸ 10 ປ່ົ ແລັະ ສັາມາດຕໍູ້� ອາຍຸໄດທຸ້ກໆ 10 ປ່ົ ຕູ້ະຫືອດໄປົ. 
ການຸຄຸູ່ມ້ຄູ່ອງຍ່� ຫໍ ້ ຂອງທ� ານຸ ໝາຍເຖງິການຸຕໍູ້� ອາຍຸທະບຽນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ຂອງທ� ານຸຢ່� າງສັະໝໍ� າສັະເໝ ່ ແລັະ ບງັຄູ່ບັໃຊສ້ັດິຂອງທ� ານຸ 
ຈັາກຜູ່້ລ້ັະເມດ່ ແລັະ ຜູ່້ທ້່� ຮ່ຽນຸແບບປົອມແປົງເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ຂອງທ� ານຸ. ການຸໂອນຸສັດິ ແລັະ ການຸອະນຸຸຍາດໃຫສ້ັດິນຸໍາໃຊເ້ຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ 
ອາດມບ່ດົບາດສໍັາຄູ່ນັຸໃນຸການຸຄູ່າ້ກບັຍ່� ຫໍ ້ຜູ້� ານຸການຸເປັົນຸຫຸນຸ້ສັ� ວນຸ, ການຸຮ່ວມກດິຈັະການຸ ແລັະ ການຸໃຫສ້ັດິໃນຸການຸເປັົນຸຜູ່້ແ້ທນຸຈັາໍໜ້� າຍ.

1.3. ກ�ນັປົກປ�ອີງຍີ�ຫຳ�ສຳິນັຄ້�ຂອີງທ່�ນັຢູ່້�ໃນັຕະຫລ�ດຕ່�ງປະເທດ

ການຸປົົກປົອ້ງຍ່� ຫໍ ້ ຂອງທ� ານຸ ຢ່່� ນຸອກ ສັປົປົ ລັາວ ໝາຍເຖງິ ການຸໄດຮ້່ບັສັດິຕໍູ້� ເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ ໃນຸຕູ້ະຫືາດສັົ� ງອອກແຕູ້� ລັະແຫ� ງທ່� ທ� ານຸຕູ້ອ້ງ

 

ການຸຈັາໍໜ້� າຍສັນິຸຄູ່າ້ ຫື ືການຸບໍລັກິານຸ. ສັດິຕໍູ້� ເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ແມ� ນຸໄດກ້ໍານຸດົຢ່່� ໃນຸອານຸາເຂດ ແລັະ ໃຊໄ້ດສ້ັະເພາະອານຸາເຂດພາຍໃນຸຂອງປົະເທດ
 

ໃດໜ້້� ງເທົ� ານຸັນຸ້ (ເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ພາຍໃນຸປົະເທດ) ຫື ື ກຸ� ມປົະເທດ ທ່� ມກ່ານຸຈັດັຕູ້ັງ້ລັະບບົເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ໃນຸລັະດບັພາກພືນຸ້ (ຕູ້ວົຢ່� າງ: 
ສັະຫະພາບ  ເອຣ່ິບົ). ຕູ້າມຫືກັການຸແລັວ້, ໃນຸການຸໄດຮ້່ບັສັດິຕໍູ້� ເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ໃນຸຕູ້� າງປົະເທດ, ທ� ານຸຕູ້ອ້ງໄດຍ້ື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂໍຈັດົທະບຽນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍ

 

ການຸຄູ່າ້ ນຸໍາສໍັານຸກັງານຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ຂອງປົະເທດທ່� ຕູ້ອ້ງການຸໃຫເ້ຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ຂອ້ງທ� ານຸໄດຮ້່ບັການຸປົົກປົອ້ງຕູ້� າງຫາກ. ເມື� ອທ� ານຸໄດຮ້່ບັ
 

ສັດິໃນຸບນັຸດາປົະເທດເຫືົ� ານຸັນຸ້ແລັວ້, ທ� ານຸຈັະຕູ້ອ້ງປົະຕູ້ບິດັຕູ້າມຂັນຸ້ຕູ້ອນຸແຍກຕູ້� າງຫາກທ່� ສໍັານຸກັງານຸເຫືົ� ານຸັນຸ້ ເພື� ອຄຸູ່ມ້ຄູ່ອງສັດິ (ຕໍູ້� ອາຍຸ, ອະນຸຸຍາດ

 

ໃຫໃ້ຊສ້ັດິ ຫື ືໂອນຸສັດິ). ແຕູ້� ເຖງິຢ່� າງໃດກໍຕູ້າມ, ການຸມສ່ັນັຸຊາດລັາວ ຫື ືມພ່່ມລໍັາເນຸາົ ຫື ືມກ່ານຸສັາ້ງຕູ້ັງ້ທຸລັະກດິ ຫື ືອຸດສັາຫະກໍາ ຢ່່� ໃນຸ ສັປົປົ ລັາວ,  

ທ� ານຸຈັະໄດຮ້່ບັປົະໂຫຍດຈັາກການຸປົົກປົອ້ງສັດິຕໍູ້� ເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ຂອງທ� ານຸ ຊ້� ງເປັົນຸທາງເລັອືກທ່� ໜ້າ້ດງ້ດ່ດໃຈັ, ປົະຢັ່ດຕູ້ົນຸ້ທນຸ້  ແລັະ ມຂ່ັນຸ້ຕູ້ອນຸທ່�

 

ງ� າຍດາຍ ໂດຍການຸນຸໍາໃຊອ້ານຸຸສັນັຸຍາມາດຣິດິ ຊ້� ງເປັົນຸສັນົຸທສິັນັຸຍາສັາກນົຸ ທ່�  ສັປົປົ ລັາວ ໄດເ້ຂົາ້ເປັົນຸພາຄູ່ ່ ແລັະ ມຜູ່້ນົຸບງັຄູ່ບັໃຊ ້ ນຸບັແຕູ້�  ວນັຸທ ່
 

07 ມນຸ່າ 2016 ເປັົນຸຕູ້ົນຸ້ມາ.
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2. ອີ�ນັຸສຳັນັຍ�ມ�ດຣົິດ � ກ�ນັປົກປ�ອີງຍີ�ຫຳ� ສຳິນັຄ້�ຂອີງທ່�ນັຢູ່້�ໃນັຕະຫລ�ດ 
ຕ່�ງປະເທດ ໂດຍຜູ້່�ນັລະບົບປະຕ້ດຽວ
ຖາ້ຫາກທ� ານຸມບໍ່ລັສິັດັຢ່່� ພາຍໃນຸປົະເທດລັາວ, ສັງັຄູ່ມົລັາວ, ເປັົນຸເຈັົາ້ຂອງກດິຈັະການຸ ຫື ື ເປັົນຸຜູ່້ປ້ົະກອບການຸ ທ� ານຸຈັະໄດຮ້່ບັປົະໂຫຍດຈັາກການຸ 

ນຸໍາໃຊອ້ານຸຸສັນັຸຍາມາດຣິດິ ເພື� ອປົົກປົອ້ງຍ່� ຫໍຂ້ອງທ� ານຸ ໃນຸຫືາຍກ� ວາ 120 ປົະເທດ ທົ� ວໂລັກ ໂດຍປົະຕູ້ບິດັຕູ້າມຂັນຸ້ຕູ້ອນຸທ່� ສັະດວກ, ວ� ອງໄວ, 
ງ� າຍດາຍ ແລັະ ປົະຢັ່ດຕູ້ົນຸ້ທນຸ້ ໃນຸການຸຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂໍຈັດົທະບຽນຸ ແລັະ ຄຸູ່ມ້ຄູ່ອງການຸຈັດົທະບຽນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ຂອງທ� ານຸ ຢ່່� ຕູ້� າງປົະເທດ.

2.1. ສຳະມ�ຊິກສຳະຫະພ�ບມ�ດຣົິດ � ຕະຫລ�ດທີ�ໜ້້�ດຶງດ້ດໃຈຳສຳຳ�ລັບທຸລະກິດ
ສຳົ�ງອີອີກຂອີງລ�ວ

ສັະຫະພາບມາດຣິ່ດ (Madrid), ໄດຮ້່ບັການຸສັາ້ງຕູ້ັງ້ຂືນຸ້ໂດຍບນັຸດາປົະເທດພາຄູ່ຂ່ອງ ອະນຸຸສັນັຸຍາມາດຣິ່ດ, ມ ່ສັະມາຊກິ 107 ປົະເທດ (ໃນຸວນັຸທ ່
12 ມງັກອນຸ 2021), ເຊິ� ງລັວມມ ່105 ປົະເທດ ແລັະ ສັອງອງົການຸຈັດັຕູ້ັງ້ລັະຫວ� າງລັດັຖະບານຸ (ສັະຫະພາບເອຣ່ິບົ ແລັະ ອງົການຸຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາ

 

ອາຟຣິກິາ - OAPI), ແລັະ ກວມເອາົອານຸາເຂດ ຂອງ 123 ປົະເທດ. ຊ້� ງເປັົນຸຕູ້ວົແທນຸຂອງກະແສັການຸຄູ່າ້ໂລັກ ຫລັາຍກວ� າ 80% ແລັະເປັົນຸ 

ຕູ້ະຫືາດທ່� ໜ້າ້ດງ້ດ່ດຕໍູ້� ການຸລັງົທນຸ້ສໍັາລັບັທຸລັະກດິສັົ� ງອອກຂອງລັາວ.

ຫຸນຸ້ສັ� ວນຸການຸຄູ່າ້ຊັນຸ້ນຸໍາຂອງ ສັປົປົ ລັາວ ສັ� ວນຸໃຫຍ� ແມ� ນຸສັະມາຊກິສັະຫະພາບມາດຣິດິ; ຜູ່້ນຸ້ໍາເຂົາ້ຜູ້ະລັດິຕູ້ະພນັຸລັາວ 15 ອນັຸດບັທໍາອດິໃນຸປ່ົ 
2018 ໄດກ້ວມເອາົ 96% ຂອງການຸສັົ� ງອອກຂອງລັາວ, ຊ້� ງປົະກອບມສ່ັະມາຊກິສັະຫະພາບມາດຣິ່ດ 14 ປົະເທດ ຄູ່:ື (ໂດຍຈັດັຮ່ຽງຕູ້າມ

 

ມ່ນຸຄູ່� າການຸສັົ� ງອອກ): ໄທ, ຈັນຸ່, ຍ່� ປຸົ� ນຸ, ສັະຫະລັດັອາເມລັກິາ, ເຢ່ຍລັະມນັຸ, ຝ່ຣິັ� ງ, ເມກັຊໂິກ , ສັະວດິເຊແ່ລັນຸດ,໌ ສັາທາລັະນຸະລັດັເກາົຫື,່ 
 

ອນິຸໂດເນຸເຊຍ, ອງັກດິ, ດານຸມາຣິກ໌, ອຕູ່້າລັ ່ ແລັະ ການຸາດາ. ສັະມາຊກິອື� ນຸໆຂອງສັະຫະພນັຸມາດຣິ່ດທ່� ມມ່່ນຸຄູ່� າຂອງການຸສັົ� ງອອກທ່� ສໍັາຄູ່ນັຸຂອງ
 

ລັາວໄດແ້ກ�  ກໍາປ່ົເຈັຍ, ຫວຽດນຸາມ, ອດົສັະຕູ້າລັ,່ ສັວເ່ດນຸ, ແບນຸຊກິ, ສັະຫະພນັຸລັດັເຊຍ, ອນິຸເດຍ, ຟ່ລັບິປິົນຸ, ສັງິກະໂປົ, ຕຸູ້ລັະກ,່ ແລັະ  

ມາເລັເຊຍ.

> 80% ຂອງ ການຸ ຄູ່າ້ ໂລັກ

ສຳະ ມ� ຊິກ ສຳະ ຫະ ພ�ບ ມ� ດ ຣົິດ
ສຳະມ�ຊິກ 107 ປະເທດ (ລວມທັງສຳະຫະພ�ບເອີິຣົົບແລະອີົງກ�ນັຊັບສຳິນັທ�ງປັນັຍ�ອີ�ຟຣົິກ�)

 ກວມ ເອີົ� 123  ປະ ເທດ ໃນັ ເດືອີນັ ມັງກອີນັ 2021 



ອານຸຸສັນັຸຍາມາດຣິດິ: ເສັັ �ນຸທາງສ່ັ� ການຸການຸສັ �າງຍ່� ຫໍ້້ � ລະດບັໂລກ

ຄູ່່�ມືືສໍໍາລັັບຜູ້່�ປະກອບການລັາວ 11 |

2.2. ອີ�ນັຸສຳັນັຍ�ມ�ດຣົິດ � ຂັ�ນັຕອີນັທີ�ງ່�ຍດ�ຍສຳຳ�ລັບຜູ້້�ນັຳ�ໃຊ�

ອານຸຸສັນັຸຍາມາດຣິດິ ແມ� ນຸຄຸູ່ມ້ຄູ່ອງໂດຍອງົການຸຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາໂລັກ (WIPO) ຊ້� ງເປັົນຸອງົການຸສັະເພາະຂອງ 

ອງົການຸ ສັະຫະປົະຊາຊາດ ປົະຈັາໍຢ່່�  ເຈັນຸວິາ, ປົະເທດ ສັະວດິເຊແ່ລັນຸ. ອານຸຸສັນັຸຍາດັ� ງກ� າວ ຊ� ວຍໃຫທ້� ານຸ ໄດຮ້່ບັ  

ແລັະ ຮ່ກັສັາການຸປົົກປົອ້ງຍ່� ຫໍຂ້ອງທ� ານຸໃນຸທົ� ວໂລັກ ໂດຍມຂ່ັນຸ້ຕູ້ອນຸທ່� ງ� າຍດາຍ, ວ� ອງໄວ ແລັະ ປົະຢັ່ດຕູ້ົນຸ້ທນຸ້ 

 

ໃນຸການຸຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂໍຈັດົທະບຽນຸ ແລັະ ຄຸູ່ມ້ຄູ່ອງການຸຈັດົທະບຽນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ແບບລັວມສ່ັນຸ ແລັະ 
ມຜູ່້ນົຸສັກັສັດິ ຢ່່� ຫລັາຍປົະເທດ.

 2.2.1. ກ�ນັຍື�ນັຄຳ�ຮັ້ອີງແບບລວມສຳ້ນັ ເພື�ອີຂຳກ�ນັປົກປ�ອີງຢູ່້�ຫລ�ຍອີ�ນັ�ເຂດ

ໂດຍອງ່ຕູ້າມເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ທ່� ໄດຮ້່ບັການຸປົົກປົອ້ງຢ່່� ໃນຸ ສັປົປົ ລັາວ, ທ� ານຸສັາມາດຍື� ນຸ ຄຳ�ຮັ້ອີງສຳ�ກົນັ ທ່� ກມົຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາ (DIP) ແລັະ 
ລັະບຸເອາົສັະມາຊກິທງັໝດົຂອງສັະຫະພາບ ມາດຣິດິ ທ່� ທ� ານຸຕູ້ອ້ງການຸໃຫເ້ຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ຂອງທ� ານຸໄດຮ້່ບັການຸປົົກປົອ້ງ. ຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂອງທ� ານຸ
ຈັະຖກືສັົ� ງໄປົຍງັອງົການຸ WIPO ເພື� ອດໍາເນຸນຸ່ການຸກວດສັອບ, ຈັດົທະບຽນຸ ແລັະ ພມິເຜູ້ຍ່ແຜູ້� . ເມື� ອເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ຂອງທ� ານຸ ໄດຮ້່ບັການຸ
ບນັຸທກ້ໂດຍລັະບບົການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸຂອງອງົການຸ WIPO ແລັວ້, ເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ຂອງທ� ານຸ ຈັະຖກືແຈັງ້ໄປົຍງັແຕູ້� ລັະສັະມາຊກິສັະຫ
ະພາບ ມາດຣິດິ ທ່� ໄດຖ້ກືລັະບຸຂໍປົົກປົອ້ງ. ສັະມາຊກິເຫືົ� ານຸັນຸ້ ຕູ້ອ້ງຕູ້ດັສັນິຸໃຈັວ� າຈັະໃຫກ້ານຸປົົກປົອ້ງເຄູ່ື� ອງໝາຍຂອງທ� ານຸ ໃນຸປົະເທດຂອງຕູ້ນົຸ 
ພາຍໃນຸເວລັາທ່� ກໍານຸດົຢ່� າງເຄູ່ັ� ງຄູ່ດັ. ໃນຸກໍລັະນຸ ່ປົະເທດສັະມາຊກິໃດໜ້້� ງ ທ່� ຖກືລັະບຸໃຫດໍ້າເນຸນຸ່ການຸກວດສັອບ ຫາກບໍ� ແຈັງ້ກ� ຽວກບັການຸຄູ່ດັຄູ່າ້ນຸ
ພາຍໃນຸເວລັາທ່� ກໍານຸດົໄວ ້ຈັາກວນັຸທໄ່ດຮ້່ບັແຈັງ້ການຸ (ພາຍໃນຸ 12 ເດອືນຸ, 18 ເດອືນຸ ຫື ືຫລັາຍກວ� າ 18 ເດອືນຸ ໃນຸກໍລັະນຸທ່່� ມກ່ານຸຄູ່ດັຄູ່າ້ນຸ), ຈັະ
ຖວື� າເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ທ່� ຢ່່� ພາຍໃຕູ້ກ້ານຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸໄດຮ້່ບັການຸປົົກປົອ້ງຢ່່� ໃນຸປົະເທດສັະມາຊກິນຸັນຸ້ ເພາະຈັະຖວື� າ ຄູ່ກືບັການຸຈັດົທະບຽນຸ

 

ໂດຍກງົກບັສໍັານຸກັງານຸຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາຂອງປົະເທດສັະມາຊກິນຸັນຸ້.

 2.2.2. ກ�ນັຄຸ�ມຄອີງເຄື�ອີງໝ�ຍກ�ນັຄ້�ແບບລວມສຳ້ນັ

ເມື� ອໄດຮ້່ບັກ�ນັຈຳົດທະບຽນັສຳ�ກົນັ (IR) ແລັະ ເຄູ່ື� ອງໝາຍຂອງທ� ານຸໄດຮ້່ບັການຸປົົກປົອ້ງ ໂດຍ ໜ້້� ງ ຫື ື ຫືາຍປົະເທດສັະມາຊກິສັະຫະພາບ 
ມາດຣິດິ ທ່� ຖກືລັະບຸຂໍການຸປົົກປົອ້ງ, ທ� ານຸສັາມາດບໍລັຫິານຸຈັດັການຸສັດິຂອງທ� ານຸໄດຢ້່� າງງ� າຍດາຍ ໂດຍປົະຕູ້ບິດັຕູ້າມຂັນຸ້ຕູ້ອນຸທາງອອນຸລັາຍຂອງ

 

ອງົການຸ WIPO  ເພື� ອ: (i) ຕໍູ້� ອາຍຸການຸຈັດົທະບຽນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ຂອງທ� ານຸ ທຸກໆ 10 ປ່ົ; (ii) ຂະຫຍາຍການຸປົົກປົອ້ງສ່ັ� ຕູ້ະຫືາດໃໝ� ໄດທຸ້ກ
 

ເວລັາ; ແລັະ (iii) ສັະເໜ້ຂໍ່ການຸບນັຸທກ້ແບບລັວມສ່ັນຸຂອງການຸດດັແກປ້ົະເພດຕູ້� າງໆຕໍູ້� ການຸຈັດົທະບຽນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ຂອງທ� ານຸ ເຊັ� ນຸ: 
(ການຸໂອນຸສັດິ, ການຸປົ� ຽນຸແປົງຊື�  ຫື ືທ່� ຢ່່� , ການຸຈັາໍກດັສັດິ, ການຸເພກ່ຖອນຸ ເປັົນຸຕູ້ົນຸ້). 

2.3. ຜູ້ົນັດີ�  ປະຢູ່ັດຕົ�ນັທຶນັ, ກ�ນັຄ້� ແລະ ກ�ນັຄຸ�ມຄອີງຍີ�ຫຳ� ທີ�ມີປະສຳິດທິຜູ້ົນັ

ກ�ນັຍື�ນັຄຳ�ຮັ້ອີງແບບລວມສຳ້ນັ ເພື� ອຂໍຈັດົທະບຽນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ຂອງທ� ານຸ ພາຍໃຕູ້ອ້ານຸຸສັນັຸຍາມາດຣິດິ ມຂໍ່ດ້ຫື່າຍຢ່� າງ ເຊັ� ນຸ: ທ� ານຸບໍ� ຕູ້ອ້ງ

 

ຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂອງຈັດົທະບຽນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ ຢ່່� ຫືາຍປົະເທດ, ຍື� ນຸເປັົນຸຫືາຍພາສັາ, ຈັ� າຍຄູ່� າທໍານຸຽມເປັົນຸຫືາຍສັະກຸນຸເງນິຸ, ວ� າຈັາ້ງ
 

ຜູ່້ຕູ້້າງໜ້າ້ຢ່່� ໃນຸແຕູ້� ລັະປົະເທດ ແລັະ ປົະຕູ້ບິດັຕູ້າມລັະບຽບການຸ ແລັະ ຫືາຍຂັນຸ້ຕູ້ອນຸທ່� ແຕູ້ກຕູ້� າງກນັຸໃນຸແຕູ້� ລັະປົະເທດ. ທ� ານຸສັາມາດຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງ
 

ສັາກນົຸພຽງແຕູ້� ສັະບບັດຽວ ທ່� ກມົຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາ (DIP), ເປັົນຸພາສັາດຽວ (ອງັກດິ), ຈັ� າຍຄູ່� າທໍານຸຽມເປັົນຸສັະກຸນຸເງນິຸດຽວ (ສັະວດິຟຣິັ� ງ), 
 

ຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂອງທ� ານຸກໍຈັະມຜູ່້ນົຸຢ່່� ໃນຸທຸກປົະເທດສັະມາຊກິຂອງສັະຫະພາບມາດຣິດິ ຕູ້າມທ່� ທ� ານຸຕູ້ອ້ງການຸ. ຂັນຸ້ຕູ້ອນຸແມ� ນຸງ� າຍດາຍຫືາຍ, ສັະດວກ, 
ວ� ອງໄວ ແລັະ ຄຸູ່ມ້ຄູ່� າ.  ທ� ານຸຍງັສັາມາດປົະຢັ່ດຄູ່� າໃຊຈ້ັ� າຍໃນຸການຸແປົພາສັາ ແລັະ ຄູ່� າທໍານຸຽມປົະເພດຕູ້� າງໆຕູ້ື� ມອກ່ (ຜູ່້ຕູ້້າງໜ້າ້ຢ່່� ທອ້ງຖິ� ນຸ ແລັະ 
ການຸແລັກປົ� ຽນຸເງນິຸຕູ້າ). ການຸຈັາໍກດັເວລັາທ່� ເຂັມ້ງວດຂອງສັະມາຊກິສັະຫະພາບ ມາດຣິດິ ໃນຸການຸຕູ້ດັສັນິຸໃຈັກ� ຽວກບັການຸຮ່ບັຮ່່ເ້ຖງິສັດິໃນຸ

 

ທອ້ງຖິ� ນຸ ຕູ້າມການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸຂອງທ� ານຸ ມສ່ັ� ວນຸຊ� ວຍໃຫຂ້ະບວນຸການຸປົົກປົອ້ງໄວຂ້ນຸ້ຫືາຍ.

ຜູ້ນົຸປົະໂຫຍດຂອງກ�ນັຄຸ�ມຄອີງແບບລວມສຳ້ນັ  ມຄູ່່ວາມສໍັາຄູ່ນັຸຫືາຍກວ� າການຸຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງແບບລັວມສ່ັນຸ: ເມື� ອທ� ານຸໄດຮ້່ບັການຸຈັດົທະບຽນຸ
 

ສັາກນົຸແລັວ້, ທ� ານຸຈັະຕູ້ອ້ງຕູ້ດິຕູ້າມກວດກາ ແລັະ ຈັດັການຸ ພຽງວນັຸທຕໍູ່້� ອາຍຸ ແລັະ  ຂນັຸຕູ້ອນຸຢ່່� ຈັດຸດຽວ (WIPO), ແທນຸທ່� ຈັະເປັົນຸວນັຸທ ່ແລັະ 
 

ຂັນຸ້ຕູ້ອນຸທ່� ແຕູ້ກຕູ້� າງກນັຸຢ່່� ສໍັານຸກັງານຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ຫືາຍແຫ� ງຕູ້� າງຫາກ; ທ� ານຸສັາມາດຂະຫຍາຍການຸປົົກປົອ້ງເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ຂອງທ� ານຸສ່ັ�
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ເປັນັຫຍັງຈຳື�ງຕ້ອີງໃຊ�ອີະນັຸສຳັນັຍ�ມ�ດຣົີດ?
ຫລຸດຜູ້່ອີນັຄ່�ໃຊ�ຈຳ່�ຍແລະເຮັັດໃຫ�ຂັ�ນັຕອີນັກ�ນັດຳ�ເນັີນັກ�ນັທີ�ໄວກວ່�ເພື�ອີປົກປ�ອີງເຄື�ອີງຫມ�ຍຂອີງທ່�ນັ

  ເອກະສັານຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັະໝກັຊຸດດຽວ (ທ່� ກມົຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາ)

  ໃຊພ້າສັາດຽວ (ພາສັາອງັກດິ)

  ໃຊສ້ັະກຸນຸເງນິຸດຽວສໍັາລັບັຈັ� າຍຄູ່� າທໍານຸຽມ (ສັະກຸນຸເງນິຸຟຣິງັສັະວດິສັ)໌

  ບໍ� ຈັາໍເປັົນຸຕູ້ອ້ງມຕູ່້ວົແທນຸຫືາຍຄູ່ນົຸໄວລ້ັ� ວງໜ້າ້.

  ວນັຸທຕໍູ່້� ອາຍຸແລັະຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂໍຄູ່ັງ້ດຽວ

  ຂັນຸ້ຕູ້ອນຸດຽວສໍັາລັບັການຸປັົບປົ� ຽນຸແກໄ້ຂ

  ສັາມາດຂະຫຍາຍການຸປົົກປົອ້ງໄປົທ່� ປົະເທດໃໝ� ໄໆດທຸ້ກເວລັາ.

ທ່�ນັໄດ�ຮັັບ

  ການຸນຸໍາໃຊຍ້່� ຫໍຢ່້່� ຕູ້� າງປົະເທດທ່� ໄວຂ້ນຸ້

  ມຊ່ື� ສັຽງ ແລັະ ເຈັດຕູ້ະນຸາດຂ່ອງຍ່� ຫໍ ້ລັະດບັສັາກນົຸ

  ໂອກາດໃນຸການຸເຮ່ດັແຟຣິນຸຊາຍສັ ໌ແລັະ ການຸເປັົນຸຮຸ່ນຸ້ສັ� ວນຸຄູ່່� ຮ່� ວມງານຸ

ຕູ້ະຫືາດໃໝ� ໄດຕູ້້ະຫືອດເວລັາໂດຍງ� າຍດາຍ (ຜູ້� ານຸການຸລັະບຸເພ່� ມປົະເທດ) ແລັະ ທ� ານຸຍງັສັາມາດປົ� ຽນຸແປົງການຸຈັດົທະບຽນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸ
ຄູ່າ້ (ເຊັ� ນຸ: ການຸໂອນຸສັດິ, ການຸປົ� ຽນຸແປົງຊື�  ຫື ືທ່� ຢ່່� ຂອງຜູ່້ຖ້ສືັດິ ຫື ື ຜູ່້ຕູ້້າງໜ້າ້, ການຸຈັາໍກດັສັດິ, ການຸເພກ່ຖອນຸ ເປັົນຸຕູ້ົນຸ້) ບນັຸທກ້ໄວຢ່້່� ຈັດຸດຽວ 

 

(ລັະບບົການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸທ່� ຄຸູ່ມ້ຄູ່ອງໂດຍອງົການຸ WIPO ດວ້ຍຕູ້ົນຸ້ທນຸ້ທ່� ຕໍູ້� າຫືາຍ.

ການຸປົະຢັ່ດຕູ້ົນຸ້ທນຸ້ ຊ້� ງເປັົນຸຜູ້ນົຸມາຈັາກການຸນຸໍາໃຊລ້ັະບບົມາດຣິດິ ມຄູ່່ວາມສໍັາຄູ່ນັຸຫືາຍສໍັາລັບັວສິັາຫະກດິຂະໜ້າດນຸອ້ຍ ແລັະ ກາງ (SMEs).  
ຜູ່້ນຸ້ໍາໃຊລ້ັະບບົມາດຣິດິ 80% ແມ� ນຸຈັດັຢ່່� ໃນຸປົະເພດ SMEs ໂດຍມກ່ານຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ ໜ້້� ງ ຫື ືສັອງຄໍູ່າຮ່ອ້ງ. 

ແຕູ້� ເຖງິຢ່� າງໃດກໍຕູ້າມ, ຜູ້ົນັດີຂອງອານຸຸສັນັຸຍາມາດຣິດິ  ບໍ� ພຽງແຕູ້� ຫຸືດຜູ້� ອນຸຄູ່� າໃຊຈ້ັ� າຍ ແລັະ ມຂ່ັນຸ້ຕູ້ອນຸທ່� ວ� ອງໄວ ຍອ້ນຸການຸຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງ ແລັະ 
 

ການຸຄຸູ່ມ້ຄູ່ອງການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸແບບລັວມສ່ັນຸເທົ� ານຸັນຸ້, ອານຸຸສັນັຸຍາດັ� ງກ� າວ ຍງັເຮ່ດັໃຫຍ້່� ຫໍ ້ ຂອງທ� ານຸປົະກດົຕູ້ວົຢ່່� ຕູ້� າງປົະເທດ ຊ້� ງເປັົນຸຫນົຸ

 

ທາງທ່� ຈັະໄດຮ້່ບັຊື� ສັຽງໃນຸລັະດບັສັາກນົຸຢ່� າງໄວວາ ແລັະ ສັາ້ງຄູ່ວາມນຸຍິມົຊມົຊອບໃຫແ້ກ� ເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ຂອງທ� ານຸໃນຸທົ� ວໂລັກ. ຈັາກມ່ມມອງ
ທາງດາ້ນຸຍຸດທະສັາດຂອງບໍລັສິັດັ ການຸມຍ່່� ຫໍ ້ໃນຸລັະດບັໂລັກ ກໍ� ໃຫເ້ກດ່ມຜູ່້ນົຸປົະໂຫຍດທາງດາ້ນຸເສັດຖະກດິເພ່� ມເຕູ້ມ່ ລັວມທງັ ການຸເພ່� ມໂອກາດ

 

ການຸໃຫສ້ັດິໃນຸການຸເປັົນຸຜູ່້ແ້ທນຸຈັາໍໜ້� າຍ, ຄູ່ວາມເປັົນຸໄປົໄດໃ້ນຸການຸຮ່� ວມມກືບັຜູ່້ປ້ົະກອບການຸລັະຫວ� າງປົະເທດ ເພື� ອເພ່� ມປົະສັດິທພິາບການຸພດັ
 

ທະນຸາວງົວອນຸຊວ່ດິຂອງຜູ້ະລັດິຕູ້ະພນັຸ ແລັະ ການຸເຊື� ອມໂຍງຕູ້� ອງໂສັກ້ານຸສັະໜ້ອງໃນຸລັະດບັໂລັກ.



ອານຸຸສັນັຸຍາມາດຣິດິ: ເສັັ �ນຸທາງສ່ັ� ການຸການຸສັ �າງຍ່� ຫໍ້້ � ລະດບັໂລກ
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3. ກ�ນັເລືອີກເຄື�ອີງໝ�ຍກ�ນັຄ້� - ກ�ນັປະຕິບັດທີ�ໄດ�ຮັັບຜູ້ົນັດີ
ການຸສັາ້ງຍ່� ຫໍ ້  ໝາຍເຖງິການຸເລັອືກສັນັຸຍາລັກັ (ເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້) ທ່� ເຮ່ດັໃຫສ້ັນິຸຄູ່າ້ ຫື ືການຸບໍລັກິານຸຂອງທ� ານຸແຕູ້ກຕູ້� າງຈັາກຄູ່່� ແຂ� ງທາງທຸລັະກິ
ດຂອງທ� ານຸ. 

ຕູ້າມຫືກັການຸແລັວ້ ສັນັຸຍາລັກັໃດໆກໍ� ຕູ້າມທ່� ສັາມາດຈັາໍແນຸກຄູ່ວາມແຕູ້ກຕູ້� າງຂອງສັນິຸຄູ່າ້ ຫື ືການຸບໍລັກິານຸຂອງທ� ານຸ ຈັາກສັນິຸຄູ່າ້ ຫື ືການຸບໍລັກິານຸ
 

ຂອງຜູ່້ອ້ື� ນຸ ຢ່່� ໃນຸຕູ້ະຫືາດ ສັາມາດສັາ້ງເປັົນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ໄດ.້ ດັ� ງນຸັນຸ້, ເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ຂອງທ� ານຸອາດຈັະປົະກອບດວ້ຍສັນັຸຍາລັກັ, 
ການຸອອກແບບ, ຄໍູ່າສັບັ, ສັ,່ ສັນັຸຍາລັກັໃດໆກໍຕູ້າມ ຫື ືການຸລັວມກນັຸຂອງສັິ� ງທ່� ກ� າວມານຸັນຸ້. ແຕູ້� ເຖງິຢ່� າງໃດກໍຕູ້າມ,  ເມື� ອເລັອືກເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸ

 

ຄູ່າ້ຂອງທ� ານຸ ກໍມເ່ງ ື�ອນຸໄຂ ຫື ືຂໍຈ້ັາໍກດັບາງປົະການຸທ່� ຄູ່ວນຸພຈິັາລັະນຸາ.

 ເຄູ່ື� ອງໝາຍຂອງທ� ານຸຕູ້ອ້ງມລ່ັກັສັະນຸະສັະເພາະ, ໝາຍຄູ່ວາມວ� າ ຄູ່ວນຸປົະກອບດວ້ຍສັນັຸຍາລັກັໃດໜ້້� ງທ່� ໃຊເ້ພື� ອລັະບຸຜູ້ະລັດິຕູ້ະພນັຸ ຫື ືການຸບໍລັິ
 

ການຸຂອງທ� ານຸ ແລັະ ແຕູ້ກຕູ້� າງຈັາກຜູ້ະລັດິຕູ້ະພນັຸຂອງຜູ່້ອ້ື� ນຸ. ການຸອອກແບບທາງດາ້ນຸເລັຂາຄູ່ະນຸດິທົ� ວໄປົ (ເຊັ� ນຸ: ຮ່່ບສັ່� ແຈັກສັາກ, ຮ່່ບວງົມນົຸ, 
 

ຮ່່ບສັ່� ຫື� ຽມ ເປັົນຸຕູ້ົນຸ້), ສັນັຸຍາລັກັທົ� ວໄປົ (ເຊັ� ນຸ: ຕູ້ວົອກັສັອນຸທໍາມະດາ ຫື ື ຕູ້ວົເລັກບໍ� ເກນຸ່ສັອງຫືກັ), ນຸາມສັະກຸນຸທົ� ວໄປົ, ຊື� ຂອງສັະຖານຸ

 

ທ່� ທ່� ມຊ່ື� ສັຽງ ຖວື� າເປັົນຸສັນັຸຍາລັກັທ່� ບໍ� ໂດດເດັ� ນຸ.

 ເຄູ່ື� ອງໝາຍຂອງທ� ານຸ ບໍ� ຄູ່ວນຸໃຊເ້ປັົນຸຄໍູ່າຍກົຍອ້ງ (ເຊັ� ນຸ: “ດທ່່� ສຸັດ”, “ດເ່ລັດ່”) ຫື ື ເປັົນຸການຸອະທບິາຍກ� ຽວກບັສັນິຸຄູ່າ້ ຫື ື ບໍລັກິານຸ ສັະເພາະ 
ທ່� ທ� ານຸຕູ້ອ້ງການຸເຮ່ດັການຸຄູ່າ້ (ເຊັ� ນຸ: “Apple”  ສໍັາລັບັໝາກແອບັເປິົນຸ້; ຫື ື “Pharma” ສໍັາລັບັການຸຂາຍຜູ້ະລັດິຕູ້ະພນັຸຢ່າ), ຍອ້ນຸວ� າການຸໃຊ ້

 

ຄໍູ່າສັບັທ່� ມລ່ັກັສັະນຸະນຸ່ ້ຈັະນຸາໍໄປົສ່ັ� ການຸປົະຕູ້ເິສັດການຸຈັດົທະບຽນຸ. 

 ເຄູ່ື� ອງໝາຍຂອງທ� ານຸ ຕູ້ອ້ງສັາມາດເປັົນຸຕູ້ວົແທນຸແຫ� ງສັນັຸຍາລັກັຂອງຜູ້ະລັດິຕູ້ະພນັຸຂອງທ� ານຸ. ສໍັານຸກັງານຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ສັ� ວນຸໃຫຍ� ຕູ້ອ້ງ
 

ການຸໃຫມ້ກ່ານຸສັະແດງເປັົນຸແຜູ້ນຸພາບກຣິາບຟິກ ຫື ື ເຄູ່ື� ອງໝາຍ (ເຄູ່ື� ອງໝາຍທ່� ສັາມາດສໍັາເນຸາົລັງົໃນຸແຜູ້� ນຸເຈັຍ້). ບາງສໍັານຸກັງານຸກຮໍ່ບັ
 

ວທິກ່ານຸສັະແດງເຄູ່ື� ອງໝາຍທ່� ມລ່ັກັສັະນຸະພເິສັດ (ເຊັ� ນຸ: ການຸບນັຸທກ້ສັຽງໃນຸຮ່່ບແບບຟາຍ MP3 ສໍັາລັບັເຄູ່ື� ອງໝາຍປົະເພດສັຽງ). 
ແຕູ້� ເຖງິຢ່� າງໃດກຕໍູ້າມ, ລັະບບົມາດຣິດິ ຕູ້ອ້ງການຸໃຫເ້ຄູ່ື� ອງໝາຍຂອງທ� ານຸສັະແດງເປັົນຸລັກັສັະນຸະແຜູ້ນຸພາບກຣິາບຟິກ.

 ເຄູ່ື� ອງໝາຍຂອງທ� ານຸ ບໍ� ຄູ່ວນຸມລ່ັກັສັະນຸະສັະແດງອອກຕູ້າມໜ້າ້ທ່� , ໝາຍຄູ່ວາມວ� າ ສັນັຸຍາລັກັທ່� ປົະກອບເປັົນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ຂອງທ� ານຸ

 

ບໍ� ຄູ່ວນຸປົະກອບດວ້ຍລັກັສັະນຸະສັະເພາະຂອງຕູ້ວົສັນິຸຄູ່າ້ເອງເທົ� ານຸັນຸ້ ຫື ື ເພື� ອໃຫໄ້ດຜູ້້ນົຸຮ່ບັທາງດາ້ນຸເຕູ້ກັນຸກິ. ໂດຍສັະເພາະ ໃນຸກລໍັະນຸທ່່� ກ� ຽວຂ ້
ອງກບັເຄູ່ື� ອງໝາຍປົະເພດສັາມມຕິູ້.ິ

 ເຄູ່ື� ອງໝາຍຂອງທ� ານຸບໍ� ຄູ່ວນຸມລ່ັກັສັະນຸະຫືອກລັວງ. ເຄູ່ື� ອງໝາຍທ່� ສັະແດງໃຫເ້ຫນັຸເຖງິແຫື� ງກາໍເນຸດ່ທ່� ຜູ້ດິ ຫື ື ລັກັສັະນຸະທ່� ຜູ້ດິພາດຂອງຜູ້ະລັດິ

 

ຕູ້ະພນັຸທ່� ສັາມາດຖກືປົະຕູ້ເິສັດຈັາກການຸປົົກປົອ້ງຍອ້ນຸເຫດຜູ້ນົຸທ່� ມລ່ັກັສັະນຸະຫືອກລັວງ.

 ສັນັຸຍາລັກັທ່� ຂດັກບັຄູ່ວາມເປັົນຸລັະບຽບຮ່ຽບຮ່ອ້ຍຂອງສັງັຄູ່ມົ ຫື ືສັນິຸລັະທໍາ ( ເຊັ� ນຸ: ສັນັຸຍາລັກັທ່� ທໍາລັາຍສັາສັະໜ້າຂອງສັງັຄູ່ມົ ຫື ືສັນັຸຍາລັກັທ່�
 

ປົະກອບດວ້ຍສັື� ລັາມກົອານຸາຈັານຸ) ອາດຈັະຖກືປົະຕູ້ເິສັດຈັາກການຸປົົກປົອ້ງເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້.
 
 ທຸງຊາດ, ກາໝາຍແຫ� ງຊາດ, ຊື� ປົະເທດ ແລັະ ກາໝາຍຂອງອງົການຸຈັດັຕູ້ັງ້ລັະຫວ� າງລັດັຖະບານຸ ກບໍໍ� ສັາມາດໄດຮ້່ບັການຸປົົກປົອ້ງ ໃນຸຖານຸະ

 

ເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ ຢ່່� ໃນຸຫືາຍປົະເທດທົ� ວໂລັກ.

 ສັິ� ງທ່� ສໍັາຄູ່ນັຸທ່� ສຸັດ ທ� ານຸຕູ້ອ້ງແນຸ� ໃຈັວ� າ ສັນັຸຍາລັກັທ່� ທ� ານຸຕູ້ອ້ງການຸໃຊ ້
 

ເປັົນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ຂອງທ� ານຸນຸັນຸ້ ຍງັສັາມາດໃຊໄ້ດໃ້ນຸຕູ້ະຫືາດ
 

ແລັະ ບໍ� ມຄູ່່ວາມຄູ່າ້ຍຄູ່ ື ຫື ື ຄູ່ກືບັເຄູ່ື� ອງໝາຍທ່� ມຊ່ື� ສັຽງ ຫື ື
 

ເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ທ່� ໄດຈ້ັດົທະບຽນຸແລັວ້ ຫື ື ໄດຍ້ື� ນຸຂໍຈັດົທະບຽນຸ
 

ໂດຍບຸກຄູ່ນົຸອື� ນຸແລັວ້ ສໍັາລັບັສັນິຸຄູ່າ້ ຫື ືການຸບໍລັກິານຸປົະເພດດຽວກນັຸ. 

ດັ� ງນຸັນຸ້, ຈັ ້� ງມຄູ່່ວາມຈັາໍເປັົນຸທ່� ທ� ານຸຕູ້ອ້ງກວດຄູ່ົນຸ້ຂໍມ້່ນຸຢ່� າງລັະອຽດ

 

ກ� ຽວກບັຄູ່ວາມພອ້ມທ່� ຈັະນຸໍາໃຊເ້ຄູ່ື� ອງໝາຍກາຄູ່າ້ຂອງທ� ານຸທ່� ຕູ້ອ້ງກາ
ນຸປົົກປົອ້ງໃນຸຕູ້ະຫືາດເຫື ົ� ານຸັນຸ້.

 ເລືອີກເຄື�ອີງໝ�ຍຂອີງທ່�ນັດ້ວຍຄວ�ມລະມັດລະວັງ.

 ກວດເບິ�ງໃຫ�ແນັ�ໃຈຳວ່� ບຳ�ມີສຳິ�ງໃດທີ�ເປັນັຂຳ�ຫ້�ມກັບກົດໝ�ຍ 

 ກວດເບິ�ງໃຫ�ແນັ�ໃຈຳວ່� ມັນັບຳ�ໄດ�ເປັນັຂອີງຜູ້້�ອືີ�ນັ. 
 (ຄົ�ນັຫ�ຢູ້່�ພ�ຍໃນັແລະຕ່�ງປະເທດ)

ຄຳແນັະນຳ
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3.1. ກ�ນັກວດຄົ�ນັຂຳ�ມ້ນັກ່ຽວກັບເຄື�ອີງໝ�ຍກ�ນັຄ້� ຢູ່້�ໃນັ ສຳປປ ລ�ວ

ກ� ອນຸການຸຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງພາຍໃນຸ ທ່� ກມົຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາ ເພື� ອຂໍການຸປົົກປົອ້ງເຄູ່ື� ອງໝາຍຂອງ
 

ທ� ານຸ ໃນຸ ສັປົປົ ລັາວ, ທ� ານຸຄູ່ວນຸແນຸ� ໃຈັວ� າ ສັນັຸຍາລັກັທ່� ທ� ານຸຈັະໃຊເ້ພື� ອເປັົນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍ ຢ່່� ໃນຸ 
ສັປົປົ ລັາວ ບໍ� ຂດັກບັກດົໝາຍວ� າດວ້ຍຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາ ສັະບບັເລັກທ.່38/ສັພຊ, ລັງົວນັຸທ ່15 
ພະຈັກິ 2017 ແລັະ ຂໍຕູ້້ກົລັງົຂອງລັດັຖະມນົຸຕູ້ ່ວ� າດວ້ຍເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ ແລັະ ຊື� ການຸຄູ່າ້.

ທ� ານຸຄູ່ວນຸກວດຄູ່ົນຸ້ຂໍມ້່ນຸຕູ້ື� ມອກ່ວ� າ ເຄູ່ື� ອງໝາຍດັ� ງກ� າວຍງັບໍ� ໄດຮ້່ບັການຸຈັດົທະບຽນຸ ຫື ືຍງັບໍ� ໄດ ້
ຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂໍການຸຈັດົທະບຽນຸໂດຍບຸກຄູ່ນົຸອື� ນຸ ສໍັາລັບັສັນິຸຄູ່າ້ ຫື ື ການຸບໍລັກິານຸປົະເພດດຽວກນັຸ. 
ທ� ານຸສັາມາດ ກວດຄູ່ົນຸ້ເຄູ່ື� ອງໝາຍດັ� ງກ� າວໄດ ້ ທ່� ສ່ັນຸບໍລັກິານຸຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາຂອງ 
ກມົຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາ ຫື ືກວດຄູ່ົນຸ້ອອນຸລັາຍທ່�  ຖານຸຂໍມ້່ນຸຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາ ຂອງ ສັປົປົ ລັາວ 
(https://dip.gov.la/online-ip-search/).

3.2. ກ�ນັກວດຄົ�ນັຂຳ�ມ້ນັກ່ຽວກັບເຄື�ອີງໝ�ຍກ�ນັຄ້�ຢູ່້� 
ຕ່�ງປະເທດ�ຖ�ນັຂຳ�ມ້ນັອີອີນັລ�ຍ 
(ASEAN TMVIEW, TMVIEW, GLOBAL BRAND)

ກ� ອນຸຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸ ເພື� ອປົົກປົອ້ງເຄູ່ື� ອງໝາຍ
 

ຂອງທ� ານຸຢ່່� ຕູ້� າງປົະເທດ, ທ� ານຸຄູ່ວນຸກວດຄູ່ົນຸ້ຂໍມ້່ນຸ 

ວ� າ ສັນັຸຍາລັກັທ່� ທ� ານຸຈັະໃຊເ້ພື� ອເປັົນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍ
 

ການຸຄູ່າ້ ຢ່່� ໃນຸຕູ້ະຫືາດຂອງປົະເທດທ່� ທ� ານຸຈັະສັົ� ງ
 

ອອກນຸັນຸ້ ບໍ� ທນັຸມໃ່ຜູ້ເປັົນຸເຈັົາ້ຂອງໃນຸປົະເທດນຸັນຸ້. 

ໝາຍວ� າ ການຸກວດຄູ່ົນຸ້ຂໍມ້່ນຸວ� າ ເຄູ່ື� ອງໝາຍດັ� ງກ� າວ
 

ມຄູ່່ວາມຄູ່າ້ຍຄູ່ ື ຫື ື ຄູ່ກືບັເຄູ່ື� ອງໝາຍອື� ນຸທ່� ໄດຮ້່ບັ
 

ການຸຈັດົທະບຽນຸແລັວ້ ສໍັາລັບັສັນິຸຄູ່າ້ ຫື ືການຸບໍລັກິານຸປົະເພດດຽວກນັຸ ໃນຸຕູ້ະຫືາດທ່� ທ� ານຸຕູ້ອ້ງການຸສັົ� ງອອກ ຫືບໍື. ສໍັານຸກັງານຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້
 

ຫືາຍແຫ� ງຂອງສັະມາຊກິ ສັະຫະພາບ ມາດຣິດິ ໄດສ້ັະເໜ້ຄູ່່ວາມເປັົນຸໄປົໄດໃ້ນຸການຸກວດຄູ່ົນຸ້ຂໍມ້່ນຸກ� ຽວກບັເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ ໂດຍຜູ້� ານຸ
 

ຖານຸຂໍມ້່ນຸອອນຸລັາຍ ໃນຸເວບັໄຊທຂ໌ອງຕູ້ນົຸ. ແຕູ້� ເຖງິຢ່� າງໃດກໍຕູ້າມ,  ວທິດ່ທ່່� ສຸັດ ໃນຸການຸກວດຄູ່ົນຸ້ຂໍມ້່ນຸດັ� ງກ� າວ ແມ� ນຸນຸໍາໃຊເ້ຄູ່ື� ອງມ ືTMview, 

 

ASEAN TMview ແລັະ the WIPO Global Brand Database.

TMview (https://www.tmdn.org/tmview/welcome) ແມ� ນຸຖານຸຂໍມ້່ນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ທ່� ຖກືສັາ້ງຂ້ນຸ້ໂດຍສໍັານຸກັງານຸເຄູ່ື� ອງໝາຍ

 

ການຸຄູ່າ້ 74 ແຫ� ງ. ໃນຸທົ� ວໂລັກ (ສໍັານຸກັງານຸແຫ� ງຊາດ, ພາກພືນຸ້ ແລັະ ສັາກນົຸ) ທ່� ແນຸ� ໃສັ� ສັະໜ້ອງຂໍມ້່ນຸຢ່� າງກວາ້ງຂວາງກ� ຽວກບັເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸ

 

ຄູ່າ້ ແລັະ ເຮ່ດັໃຫສ້ັາທາລັະນຸະ ເຂົາ້ເຖງິຂໍມ້່ນຸດັ� ງກ� າວໄດຢ້່� າງງ� າຍດາຍ ໂດຍບໍ� ເສັຍຄູ່� າ. ອີ�ຊຽນັ TMview (http://www.asean-tmview.
org/tmview/welcome) ແມ� ນຸຖານຸຂໍມ້່ນຸທ່� ມຄູ່່ວາມຄູ່າ້ຍຄູ່ກືບັ TMview ຊ້� ງສັາ້ງຂ້ນຸ້ໂດຍ 9 ປົະເທດສັະມາຊກິອາຊຽນຸ ໂດຍການຸຮ່� ວມມກືບັ 
TMview. TMview ແລັະ ASEAN TMview ສັະເໜ້ຄູ່່ວາມເປັົນຸໄປົໄດ ້ ໃນຸການຸກວດຄູ່ົນຸ້ຂໍມ້່ນຸທົ� ວໄປົກ� ຽວກບັເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ 
ໃນຸຫລັາຍກວ� າ 100 ປົະເທດທົ� ວໂລັກ (ລັວມທງັບນັຸດາປົະເທດໃນຸອາຊ ່ແລັະ ປົາຊຟິ່ກ, ເອຣ່ິບົ, ອາຟຣິກິາ ແລັະ ອາເມລັກິາ). ຖານຸຂໍມ້່ນຸເຫືົ� ານຸ່ ້
ສັະໜ້ອງຂໍມ້່ນຸກ� ຽວກບັຄໍູ່າຮ່ອ້ງແລັະ ຈັດົທະບຽນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ ຫືາຍກວ� າ 60 ລັາ້ນຸ ເຄູ່ື� ອງໝາຍ ທ່� ມຜູ່້ນົຸ ໃນຸ 82 ປົະເທດ ບວກກບັການຸຈັດົ
ທະບຽນຸສັາກນົຸພາຍໃຕູ້ລ້ັະບບົ ມາດຣິດິ ລັວມທງັຂໍມ້່ນຸກ� ຽວກບັ ຊື� ເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້, ຊື� ຜູ່້ຍ້ ື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງ, ປົະເພດເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້, ການຸສັະແດງ
ຮ່່ບພາບກຣິາຟິກຂອງເຄູ່ື� ອງໝາຍ, ສັະຖານຸະທາງດາ້ນຸກດົໝາຍ, ລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ ແລັະ ການຸບໍລັກິານຸ, ລັະຫດັໝວດສັນິຸຄູ່າ້ ແລັະ ອື� ນຸໆ. TMview 
ແລັະ ASEAN TMview ຊ� ວຍໃຫທ້� ານຸກວດຄູ່ົນຸ້ຂໍມ້່ນຸກ� ຽວກບັເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ ຢ່� າງສັະດວກສັະບາຍ ຕູ້ະຫືອດ 24 ຊົ� ວໂມງຕໍູ້� ວນັຸ, 7 
ວນັຸຕໍູ້� ອາທດິ. ຄູ່ວາມຖກືຕູ້ອ້ງຂອງຂໍມ້່ນຸທ່� ສັະໜ້ອງໃຫໃ້ນຸຖານຸຂໍມ້່ນຸເຫືົ� ານຸັນຸ້ ລັວ້ນຸແຕູ້� ເປັົນຸຄູ່ວາມຮ່ບັຜູ້ດິຊອບຂອງສໍັານຸກັງານຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້. 
ເລັ່� ມແຕູ້�  ເດອືນຸ ເມສັາ ປ່ົ 2010 ຈັນົຸເຖງິ ເດອືນຸເມສັາ ປ່ົ 2020 TMview ໄດໃ້ຫບໍ້ລັກິານຸກວດຄູ່ົນຸ້ຂໍມ້່ນຸ ຫລັາຍກວ� າ 70 ລັາ້ນຸການຸຄູ່ົນຸ້ຫາຈັາກ 
169 ປົະເທດ.

ເພື� ອຄູ່ົນຸ້ຫາຂໍມ້່ນຸກ� ຽວກບັເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ຢ່່� ຕູ້� າງປົະເທດ, ທ� ານຸສັາມາດໃຊຖ້ານຸຂໍມ້່ນຸ Global Brand Database (http://www.wipo.int/
branddb/en/index.jsp), ຊ້� ງເປັົນຸຖານຸຂໍມ້່ນຸອອນຸລັາຍ ທ່� ຄຸູ່ມ້ຄູ່ອງໂດຍອງົການຸ WIPO ທ່� ໄດເ້ກບັກໍາ ແລັະ ບນັຸທກ້ຂໍມ້່ນຸສໍັານຸວນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງ

 

ຫືາຍກວ� າ 44 ລັາ້ນຸສັະບບັ ຈັາກ 67 ສໍັານຸກັງານຸແຫ� ງຊາດ ແລັະ ສັາກນົຸ ລັວມທງັຂໍມ້່ນຸກ� ຽວກບັ ເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້, ຊື� ຖິ� ນຸກໍາເນຸດ່ ແລັະ 
ກາໝາຍສັນັຸຍາລັກັປົະຈັາໍຕູ້ະກຸນຸ, ທຸງຊາດ ແລັະ ກາໝາຍແຫ� ງຊາດ ທ່� ໄດຮ້່ບັການຸປົົກປົອ້ງແລັວ້ຢ່່� ໃນຸຫືາຍປົະເທດທົ� ວໂລັກ ລັວມທງັ ຊື� , 
ຕູ້ວົອກັສັອນຸຫຍໍ ້ແລັະ ກາໝາຍສັນັຸຍາລັກັຂອງອງົການຸຈັດັຕູ້ັງ້ລັະຫວ� າງລັດັຖະບານຸ.
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4. ກ�ນັກະກຽມ � ກ�ນັຍື�ນັຄຳ�ຮັ້ອີງຂຳຈຳົດທະບຽນັສຳ�ກົນັກ່ຽວກັບເຄື�ອີງໝ�ຍ
ກ�ນັຄ້� � ກ�ນັປະຕິບັດທີ�ໄດ�ຮັັບຜູ້ົນັດີ
ເມື� ອທ� ານຸເລັອືກເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ທ່� ຕູ້ອ້ງການຸປົົກປົອ້ງຢ່່� ຕູ້� າງປົະເທດໄດແ້ລັວ້, ແລັະ ຕູ້ອບສັະໜ້ອງຕູ້າມເງ ື�ອນຸໄຂທ່� ຈັາໍເປັົນຸ ທ� ານຸສັາມາດກຽມ

 

ຄູ່ວາມພອ້ມ ແລັະ ຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸ ໄດເ້ລັຍ່. 

4.1. ເງື�ອີນັໄຂ � ກ�ນັໃຫ�ສຳິດ + ເຄື�ອີງໝ�ຍເບື�ອີງຕົ�ນັ ຢູ່້�ໃນັ ສຳປປ ລ�ວ

ກມົຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາ ດໍາເນຸນຸ່ການຸກ� ຽວກບັຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸພາຍໃຕູ້ອ້ານຸຸສັນັຸຍາມາດຣິດິ ທ່� ມຕູ່້ົນຸ້ກໍາເນຸດ່ຢ່່�  ສັປົປົ 
ລັາວ. ທ� ານຸມສ່ັດິຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸ ນຸໍາກມົຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາ ຖາ້ຫາກ: (i) ທ� ານຸມສ່ັນັຸຊາດລັາວ ຫື ື ທ� ານຸແມ� ນຸ 

ບຸກຄູ່ນົຸທົ� ວໄປົ ຫື ືນຸຕິູ້ບຸິກຄູ່ນົຸທ່� ມພ່່ມລໍັາເນຸາົຢ່່� ໃນຸ ສັປົປົ ລັາວ ຫື ືທ� ານຸໄດສ້ັາ້ງຕູ້ັງ້ ແລັະ ດໍາເນຸນຸ່ທຸລັະກດິທ່� ມຕູ່້ວົຕູ້ນົຸແທ ້
ຢ່່� ໃນຸ ສັປົປົ ລັາວ ແລັະ (ii) ທ� ານຸມ ່“ເຄູ່ື� ອງໝາຍເບືອ້ງຕູ້ົນຸ້” ຢ່່� ໃນຸ ສັປົປົ ລັາວ, ຊ້� ງໝາຍຄູ່ວາມວ� າ ເຄູ່ື� ອງໝາຍຂອງ

 

ທ� ານຸໄດຮ້່ບັການຸຈັດົທະບຽນຸແລັວ້ ຫື ືໄດຂໍ້ການຸປົົກປົອ້ງຢ່່� ພາຍໃນຸປົະເທດ ນຸໍາກມົຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາແລັວ້.

4.2. ກ�ນັຍື�ນັຄຳ�ຮັ້ອີງຂຳຈຳົດທະບຽນັສຳ�ກົນັ ຢູ່້�ນັຳ�ກົມຊັບສຳິນັທ�ງປັນັຍ� (DIP)

ຖາ້ທ� ານຸຕູ້ອ້ງ ການຸຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸພາຍໃຕູ້ອ້ານຸຸສັນັຸຍາມາດຣິ່ດ ທ່�  DIP, ທ� ານຸຕູ້ອ້ງປົະກອບແບບຟອມທາງການຸ (MM2) ເປັົນຸພາສັາອງັກດິ, ຊ້� ງ
ທ� ານຸສັາມາດດາວນຸໂ໌ຫລັດໄດຈ້ັາກເວບັໄຊທຂ໌ອງ WIPO ທ່�  http://www.wipo.int/madrid/en/. ທ� ານຸສັາມາດນຸໍາໃຊ ້ຕູ້ວົຊ� ວຍສໍັາລັບັການຸ 
ປົະກອບຄໍູ່າຮ່ອ້ງພາຍໃຕູ້ອ້ານຸຸສັນັຸຍາມາດຣິ່ດ (https://www.wipo.int/madrid/application-assistant/) ເພື� ອຊ� ວຍທ� ານຸໃນຸການຸປົະກອບ 

ຄໍູ່າຮ່ອ້ງ.ເມື� ອທ� ານຸໄດປ້ົະກອບຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸ ຕູ້າມແບບພມິ MM2 ແລັວ້ ກໍສັາມາດຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງ ແລັະ ຈັ� າຍຄູ່� າບໍລັກິານຸ ຈັາໍນຸວນຸ 400.000 ກບ່ 
ຕໍູ້� ຄໍູ່າຮ່ອ້ງ ຢ່່� ທ່� ກມົຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາ. 

ສຳ້ນັກ�ງກ�ນັປະກອີບແລະຍື�ນັໃບສຳະໝັກສຳ�ກົນັ
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4.3. ເນັື�ອີໃນັຄຳ�ຮັ້ອີງຂຳຈຳົດທະບຽນັສຳ�ກົນັຂອີງທ່�ນັ � ຂຳ�ມ້ນັທີ�ຈຳຳ�ເປັນັ ແລະ ຂຳ�ມ້ນັເພີ�ມເຕີມ

ຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸຂອງທ� ານຸ  (MM2) ຕູ້ອ້ງປົະກອບດວ້ຍ: (i) ຊື� , ທ່� ຢ່່�  ແລັະ ທ່� ຢ່່� ຂອງທ� ານຸທ່� ໃຊເ້ພື� ອຕູ້ດິຕໍູ້� ທາງອອນຸໄລັນຸ;໌ (ii) ສໍັາເນຸາົເຄູ່ື� ອງໝາຍ

 

ຂອງທ� ານຸ, ຊ້� ງຕູ້ອ້ງຄູ່ກືບັເຄູ່ື� ອງໝາຍເບືອ້ງຕູ້ົນຸ້ຂອງທ� ານຸ ຢ່່� ໃນຸ ສັປົປົ ລັາວ; (iii) ລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ ແລັະ ການຸບໍລັກິານຸ ທ່� ຕູ້ອ້ງການຸປົົກປົອ້ງ, ຊ້� ງຕູ້ອ້ງ

 

ໄດລ້ັະບຸໄວໃ້ນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍເບືອ້ງຕູ້ົນຸ້ຂອງທ� ານຸ; ແລັະ (iv) ລັາຍຊື� ຂອງປົະເທດສັະມາຊກິສັະຫະພາບມາດຣິດິ ທ່� ທ� ານຸຕູ້ອ້ງການຸໃຫເ້ຄູ່ື� ອງໝາຍ

 

ຂອງທ� ານຸໄດຮ້່ບັການຸປົົກປົອ້ງ (ປົະເທດພາຄູ່ທ່່� ຖກືລັະບຸຂໍຮ່ບັການຸປົົກປົອ້ງ ຫື ື DCPs). ເງ ື�ອນຸໄຂເຫືົ� ານຸ່ ້ ແມ� ນຸຂໍມ້່ນຸຈັາໍເປັົນຸທ່� ຕູ້ອ້ງມ ່ ແລັະ 
ຖາ້ເງ ື�ອນຸໄຂໃດໜ້້� ງຫາກບໍ� ຄູ່ບົຖວ້ນຸ ຈັະມຜູ່້ນົຸກະທບົຕໍູ້� ວນັຸທຂ່ອງຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸ.

ຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸ  (MM2) ຍງັຕູ້ອ້ງປົະກອບດວ້ຍ: (i) ການຸລັະບຸສັດິຂອງທ� ານຸໃນຸການຸຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງ (ສັາ້ງຕູ້ັງ້ ແລັະ ດໍາເນຸນຸ່ທຸລັະກດິ ຫື ືມພ່່ມລໍັາເນຸາົຢ່່� ໃນຸ 
ສັປົປົ ລັາວ ຫື ືມສ່ັນັຸຊາດລັາວ); (ii) ການຸຮ່ຽກຮ່ອ້ງເອາົບ່ລັມິະສັດິ ຖາ້ມ;່ (iii) ຊື�  ແລັະ ທ່� ຢ່່�  ຂອງຜູ່້ຕູ້້າງໜ້າ້ ຖາ້ໄດແ້ຕູ້� ງຕູ້ັງ້; (iv) ເລັກທ ່ແລັະ 

 

ວນັຸທຂ່ອງເຄູ່ື� ອງໝາຍເບືອ້ງຕູ້ົນຸ້ຂອງທ� ານຸ ຢ່່� ໃນຸ ສັປົປົ ລັາວ; (v) ການຸລັະບຸເຄູ່ື� ອງໝາຍ (ປົະເພດຂອງເຄູ່ື� ອງໝາຍ, ສັຂ່ອງເຄູ່ື� ອງໝາຍ ຖາ້ມ)່; (vi) 
ຄໍູ່າອະທບິາຍກ� ຽວກບັເຄູ່ື� ອງໝາຍ ຖາ້ກໍານຸດົໂດຍກມົຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາ; (vii) ການຸອອກສັຽງຂອງເຄູ່ື� ອງໝາຍ, ຖາ້ມ ່[1]; (viii) ຈັາໍນຸວນຸຄູ່� າທໍານຸຽມ

 

ທ່� ຕູ້ອ້ງຈັ� າຍ ແລັະວທິກ່ານຸຈັ� າຍເງນິຸ.

ເນຸືອ້ໃນຸເພ່� ມເຕູ້ມ່ (ເຊັ� ນຸ: ການຸແຈັງ້ເຈັດຈັາໍນຸງົໃນຸການຸນຸໍາໃຊເ້ຄູ່ື� ອງໝາຍ) ອາດມຄູ່່ວາມຈັາໍເປັົນຸລັະບຸຢ່່� ໃນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງທ່� ເລັອືກເອາົບາງປົະເທດສັະມາຊກິ
ສັະຫະພາບມາດຣິດິ (ເບິ� ງລັາຍລັະອຽດ ຂໍ ້4.5 ລຸັ� ມນຸ່)້.

ຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸ ອາດປົະກອບດວ້ຍ (ຂໍມ້່ນຸທ່� ບໍ� ບງັຄູ່ບັ): (i) ການຸລັະບຸສັນັຸຊາດຂອງທ� ານຸ ຫື ືຖາ້ເປັົນຸນຸຕິູ້ບຸິກຄູ່ນົຸ ອາດລັະບຸລັກັສັະນຸະທາງດາ້ນຸກດົໝາຍ 
 

ແລັະ ລັດັພາຍໃຕູ້ກ້ດົໝາຍທ່� ທ� ານຸສັາ້ງຕູ້ັງ້ທຸລັະກດິໃນຸຖານຸະນຸຕິູ້ບຸິກຄູ່ນົຸ; (ii) ການຸແປົເຄູ່ື� ອງໝາຍ; (iii) ການຸອະທບິາຍກ� ຽວກບັເຄູ່ື� ອງໝາຍໂດຍ
 

ສັະໝກັໃຈັ; (iv) ໃນຸກໍລັະນຸ ່ ຮ່ຽກຮ່ອ້ງສັດິກ� ຽວກບັສັຂ່ອງເຄູ່ື� ອງໝາຍ ອາດມກ່ານຸອະທບິາຍເປັົນຸຄໍູ່າເວົາ້ທ່� ເປັົນຸສັ� ວນຸຫືກັຂອງເຄູ່ື� ອງໝາຍທ່� ເປັົນຸສັ ່

 

(v) ການຸບໍ� ຮ່ຽກຮ່ອ້ງສັດິ.

ສໍັາລັັບຂໍມ້່ນຸເພ່� ມເຕູ້່ມກ� ຽວກບັວິທ່ການຸປົະກອບແບບຟອມ
ຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸ (MM2) ຂອງທ� ານຸນຸັນຸ້, ທ� ານຸສັາມາດເຂົາ້ເບິ� ງ 
“ຂໍມ້່ນຸການຸຍື� ນຸເອກະສັານຸ MM2 ແລັະ MM4 ເຖງິ MM12” 
ໄດທ້່�  http://www.wipo.int/madrid/en/forms/, 
ຫື ື ຄູ່່� ມກືານຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ ກ� ຽວກບັ ເຄູ່ື� ອງໝາຍ ຂອງ 
WIPO, ໜ້າ້ B.II. 6 ເຖງິ ຫນຸາ້ B.II.2 5, ຈັາກເວບັໄຊທ:໌ 
http://www.wipo.int/madrid/en/guide/

4.4. ກ�ນັຈຳັດໝວດສຳິນັຄ້� ແລະ ກ�ນັບຳລິກ�ນັ �ກ�ນັນັຳ�ໃຊ�ເຄື�ອີງມືກ�ນັຈຳັດໝວດ 
(TMCLASS, ASEAN TMCLASS, MGS)

ເມື� ອທ� ານຸຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂໍຈັດົທະບຽນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ (ທງັພາຍໃນຸ ຫື ືສັາກນົຸ), ທ� ານຸຕູ້ອ້ງລັະບຸລັາຍ
 

ການຸສັນິຸຄູ່າ້ ແລັະ ການຸບໍລັກິານຸທ່� ເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ຕູ້ອ້ງການຸໄດຮ້່ບັການຸປົົກປົອ້ງ (ຄໍູ່າສັບັທ່� ຄຸູ່ມເຄູ່ອື
 

ເກນຸ່ໄປົ, ໃຊພ້າສັາບໍ� ຖກືຕູ້ອ້ງ ຫື ື ບໍ� ສັາມາດເຂົາ້ໃຈັໄດ ້ ຈັະຖກືປົະຕູ້ເິສັດ);  ແລັະ ລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ 
ແລັະ ການຸບໍລັກິານຸ ເຫືົ� ານຸ່ ້ ຕູ້ອ້ງຖກືຕູ້ອ້ງຕູ້າມການຸຈັດັໝວດ ລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ ແລັະ ການຸບໍລັກິານຸ  
ຂອງສັາກນົຸ ເພື� ອຈັດຸປົະສັງົຂອງການຸຈັດົທະບຽນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍ (Nice Classification).

ເພື� ອໃຫແ້ນຸ� ໃຈັວ� າລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ ແລັະ ການຸບໍລັກິານຸຂອງທ� ານຸ ສັອດຄູ່� ອງກບັເງ ື�ອນຸໄຂທ່� ກໍານຸດົ 
ໃນຸລັະດບັພາຍໃນຸປົະເທດ ແລັະ ສັາກນົຸ, ຂໍແນຸະນຸໍາໃຫໃ້ຊລ້ັະບບົຄູ່ົນຸ້ຫາຂໍມ້່ນຸ TMclass (http://euipo.europa.eu/ec2/) ແລັະ ລັະບບົ 
ຄູ່ົນຸ້ຫາຂໍມ້່ນຸລັະບບົຄູ່ົນຸ້ຫາຂໍມ້່ນຸ TMclass ຂອີງອີ�ຊຽນັ (http://www.asean-tmclass.org/ec2/). ເຄູ່ື� ອງມກືວດຄູ່ົນຸ້ຂໍມ້່ນຸ ແລັະ 
ຈັດັໝວດ ອອນຸລັາຍໂດຍບໍ� ເສັຍຄູ່� າເຫື ົ� ານຸ່ ້ທ� ານຸສັາມາດເລັອືກຄໍູ່າສັບັສໍັາລັບັ ລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ ແລັະ ການຸບໍລັກິານຸ ຢ່� າງຖກືຕູ້ອ້ງ ແລັະ ຖກືຍອມຮ່ບັ 
ໂດຍສໍັານຸກັງານຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ (ໃນຸລັະດບັປົະເທດ, ພາກພືນຸ້ ແລັະ ສັາກນົຸ) 84 ແຫ� ງທົ� ວໂລັກ ລັວມທງັ ສັປົປົ ລັາວ, ສັະຫະພາບເອຣ່ິບົ, 
ສັປົ. ຈັນຸ່, ຍ່� ປຸົ� ນຸ, ສັະຫະລັດັອາເມລັກິາ ແລັະ ປົະເທດ ອື� ນຸໆ. ສໍັານຸກັງານຸ ຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາທງັໝດົໃນຸພາກພືນຸ້ອາຊຽນຸ ແມ� ນຸນຸໍາໃຊ ້ASEAN 
TMclass.  

1  ຖ້າຫາກເຄູ່ື�ອງໝາຍປົະກອບດ້ວຍ ຫືື ມ່ຕູ້ົວອັກສັອນຸທ່�ບໍ�ແມ�ນຸອັກສັອນຸລັາແຕູ້ັງ ຫືື ຕູ້ົວເລັກທ່�ບໍ�ແມ�ນຸຕູ້ົວເລັກອາຣິັບ, ຕູ້້ອງໄດ້ອອກສັຽງທັບສັັບເປົັນຸອັກສັອນຸລັາແຕູ້ັງ ຫືື ຕູ້ົວເລັກອາຣິັບ.

ເພື�ອີຊ່ວຍທ່�ນັໃນັກ�ນັປະກອີບເອີກະສຳ�ນັ IA ຂອີງທ່�ນັ, ໃຫ�ໃຊ�  
ຕົວຊ່ວຍສຳຳ�ລັບກ�ນັປະກອີບຄຳ�ຮ້ັອີງພ�ຍໃຕ�ອີ�ນັຸສຳັນັຍ�ມ�ດຣົີດທີ� 
https://www.wipo.int/madrid/application-assistant/
ແລະໃຫ�ກວດເບິ�ງ“ຂຳ�ມ້ນັກ�ນັຍື�ນັເອີກະສຳ�ນັ MM2 ແລະ MM4 ເຖິງ  
MM12“ ທີ� http://www.wipo.int/madrid/en/forms/

ຄຳແນັະນຳ



ອານຸຸສັນັຸຍາມາດຣິດິ: ເສັັ �ນຸທາງສ່ັ� ການຸການຸສັ �າງຍ່� ຫໍ້້ � ລະດບັໂລກ

ຄູ່່�ມືືສໍໍາລັັບຜູ້່�ປະກອບການລັາວ 17 |

ເມື� ອທ� ານຸກະກຽມຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸ, ທ� ານຸອາດນຸໍາໃຊເ້ຄູ່ື� ອງມ ື ການຸຈັດັໝວດລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ ແລັະ ການຸບໍລັກິານຸຂອງລັະບບົມາດຣິດິ Madrid 
Goods & Services Manager (MGS) (https://webaccess.wipo.int/mgs/),  ເຄູ່ື� ອງມຈືັດັໝວດອອນຸລັາຍທ່� ບໍ� ເສັຍຄູ່� າໃຊຈ້ັ� າຍຂອງ 
WIPO ຊ້� ງຈັະຊ� ວຍທ� ານຸສັງັລັວມລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ ແລັະ ການຸບໍລັກິານຸທ່� ທ� ານຸຕູ້ອ້ງການຸ ໃນຸເວລັາຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸ. MGS ຊ� ວຍໃຫທ້� ານຸເຂົາ້ເຖງິ

 

ຖານຸຂໍມ້່ນຸຄໍູ່າສັບັມາດຕູ້ະຖານຸຂອງ ລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ ແລັະ ການຸບໍລັກິານຸ ເປັົນຸພາສັາອງັກດິຫືາຍກວ� າ 52.000 ຄໍູ່າສັບັ ທ່� ໄດຮ້່ບັການຸ
 

ຈັດັໝວດຢ່� າງຖກືຕູ້ອ້ງຕູ້າມຂັນຸ້ຕູ້ອນຸຂອງລັະບບົມາດຣິດິ ແລັະ ໄດຮ້່ບັການຸຍອມຮ່ບັໂດຍ WIPO ໂດຍອງ່ຕູ້າມຫືກັການຸສັາກນົຸຂອງການຸ 

ຈັດັໝວດ (Nice Classification) ສັະບບັລັ� າສຸັດ. ນຸອກຈັາກນຸ່,້ ທ� ານຸຍງັສັາມາດກວດສັອບວ� າ ຄໍູ່າສັບັທ່� ທ� ານຸຕູ້ອ້ງການຸນຸໍາໃຊນຸ້ັນຸ້ ໄດຮ້່ບັການຸ
 

ຍອມຮ່ບັ ຫືບໍື ໂດຍສໍັານຸກັງານຸຂອງປົະເທດສັະມາຊກິສັະຫະພາບມາດຣິດິ 39 ແຫ� ງ, ລັວມທງັ ສັປົ. ຈັນຸ່, ສັະຫະລັດັອາເມລັກິາ, ສັະຫະພາບເອຣ່ິບົ, 
ແລັະ ປົະເທດ ອື� ນຸໆ.

ເຖງິແມ� ນຸວ� າກ� ອນຸໜ້າ້ນຸ່,້ ເມື� ອທ� ານຸກະກຽມຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂໍຈັດົທະບຽນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ພາຍໃນຸ ຢ່່�  ສັປົປົ ລັາວ (ເຄູ່ື� ອງໝາຍເບືອ້ງຕູ້ົນຸ້)  ທ່� ຈັະນຸໍາ

 

ໃຊເ້ປັົນຸຖານຸຂອງການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸຂອງທ� ານຸ, ທ� ານຸກໍ� ສັາມາດນຸໍາໃຊ ້TMclass , ASEAN TMclass ແລັະ MGS. ຖານຸຂໍມ້່ນຸເຫືົ� ານຸ່ ້
 

ຈັະຊ� ວຍໃຫທ້� ານຸກະກຽມລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ ແລັະ ການຸບໍລັກິານຸຂອງທ� ານຸ ສໍັາລັບັຄໍູ່າຮ່ອ້ງພາຍໃນຸປົະເທດ ແລັະ ສັາກນົຸ.  ທ� ານຸຄູ່ວນຸຄໍູ່ານຸງ້ອກ່ວ� າ  

ລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ ແລັະ ການຸບໍລັກິານຸ ໃນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸຂອງທ� ານຸນຸັນຸ້  ຕູ້ອ້ງກວມເອາົ ລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ ແລັະ ການຸບໍລັກິານຸທງັໝດົ  

ທ່� ໄດລ້ັະບຸໄວໃ້ນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍເບືືອ້ງຕູ້ົນຸ້ຂອງທ� ານຸ.

4.5. ກ�ນັລະບຸຂຳກ�ນັປົກປ�ອີງຢູ່້�ແຕ�ລະປະເທດ

ໃນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸ ທ� ານຸຕູ້ອ້ງລັະບຸລັາຍຊື� ປົະເທດສັະມາຊກິສັະຫະພາບມາດຣິດິ (ປົະເທດພາຄູ່ຂ່ອງອານຸຸສັນັຸຍາມາດຣິດິ) ທງັໝດົທ່� ທ� ານຸຕູ້ອ້ງການຸ
 

ໃຫເ້ຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ຂອງທ� ານຸໄດຮ້່ບັການຸປົົກປົອ້ງ ໂດຍການຸໝາຍໃສັ� ຫອ້ງຖດັຈັາກຊື� ປົະເທດ ຢ່່� ໃນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງ (MM2), ທ� ານຸສັາມາດເລັອືກເອາົ
 

ປົະເທດສັະຫະພາບມາດຣິດິໃດກໄໍດ ້ຍກົເວັນຸ້ ສັປົປົ ລັາວ. ເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ຂອງທ� ານຸ ຢ່່� ໃນຸ ສັປົປົ ລັາວ  (ເຄູ່ື� ອງໝາຍເບືອ້ງຕູ້ົນຸ້) ທ່� ໄດຈ້ັດົທະບຽນຸ

 

ຢ່່� ກມົຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍານຸັນຸ້ ຈັະໄດຮ້່ບັການຸປົົກປົອ້ງພາຍໃຕູ້ກ້ດົໝາຍຂອງ ສັປົປົ ລັາວ. 

ໃນຸປົະຈັບຸນັຸ (ເດອືນຸມງັກອນຸ 2021), ທ� ານຸສັາມາດລັະບຸເອາົເຖງິ 106 ປົະເທດທ່� ເປັົນຸພາຄູ່ິຂ່ອງອານຸຸສັນັຸຍາມາດຣິ່ດ, ລັວມມ ່ 104 ປົະເທດ 
ແລັະ 2 ອງົການຸຈັດັຕູ້ັງ້ລັະຫວ� າງລັດັຖະບານຸ ເຊັ� ນຸ: ສັະຫະພາບເອຣ່ິບົ ແລັະ ອງົການຸຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາອາຟຣິກິກາ (OAPI). ໃນຸການຸເລັອືກເອາົ 
ສັະຫະພາບເອຣ່ິບົ, ເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ຂອງທ� ານຸ ອາດໄດຮ້່ບັການຸປົົກປົອ້ງຢ່່� ໃນຸ 27 ປົະເທດ ສັະມາຊກິ EU. ຖາ້ຫາກເລັອືກເອາົ OAPI, 
ເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ຂອງທ� ານຸ ອາດໄດຮ້່ບັການຸປົົກປົອ້ງຢ່່� ໃນຸ 17 ປົະເທດ ສັະມາຊກິຂອງອງົການຸດັ� ງກ� າວ.

ແຕູ້� ລັະປົະເທດພາຄູ່ລ່ັວ້ນຸແຕູ້� ມເ່ງ ື�ອນຸໄຂສັະເພາະ ທ່� ທ� ານຸຕູ້ອ້ງພຈິັາລັະນຸາ ເມື� ອທ� ານຸເລັອືກຈັະລັະບຸປົະເທດດັ� ງກ� າວ ຢ່່� ໃນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງ
 

ສັາກນົຸຂອງທ� ານຸ. ຫາກທ� ານຸເລັອືກເອາົ ສັະຫະພາບເອຣ່ິບົ (ລັະຫດັ EM ໃນຸແບບພມິ MM2), ທ� ານຸຕູ້ອ້ງໄດລ້ັະບຸເລັອືກເອາົພາສັາ 
ທສ່ັອງສໍັາລັບັຂັນຸ້ຕູ້ອນຸກ� ອນຸຈັະຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງ MM2 ເຖງິ EUIPO ແລັະ ຫາກທ� ານຸຕູ້ອ້ງການຸຮ່ຽກຮ່ອ້ງສັດິກ� ຽວກບັອາຍຸຂອງ

 

ວນັຸບ່ລັມິະສັດິຂອງເຄູ່ື� ອງໝາຍ ໃນຸສັະຫະພາບເອຣ່ິບົ, ທ� ານຸຕູ້ອ້ງຄູ່ດັຕູ້ດິແບບພມິ MM17 (ສໍັາລັບັລັາຍລັະອຽດ ໃຫເ້ບິ� ງ ຂໍ ້6.2  
 

ກ� ຽວກບັການຸຂໍຮ່ບັການຸປົົກປົອ້ງໃນຸສັະຫະພາບເອຣ່ິບົ).

ຖາ້ຫາກທ� ານຸລັະບຸເອາົສັະຫະລັດັອາເມລັກິາ (US), ທ� ານຸຕູ້ອ້ງຄູ່ດັຕູ້ດິແບບພມິ (MM18) ກບັຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸ  (MM2) ເພື� ອແຈັງ້ 

ເຈັດຈັາໍນຸງົໃນຸການຸນຸໍາໃຊເ້ຄູ່ື� ອງໝາຍ ໃນຸສັະຫະລັດັອາເມລັກິາ. ຖາ້ເປັົນຸບຸກຄູ່ນົຸທົ� ວໄປົ, ທ� ານຸຕູ້ອ້ງລັະບຸສັນັຸຊາດຂອງທ� ານຸໃສັ� ໃນຸ
 

ຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸ (MM2), ຖາ້ເປັົນຸນຸຕິູ້ບຸິກຄູ່ນົຸ, ທ� ານຸຄູ່ວນຸລັະບຸສັະຖານຸະທາງດາ້ນຸກດົໝາຍ ແລັະ ກດົໝາຍຂອງປົະເທດທ່� ທ� ານຸໄດ ້
ສັາ້ງຕູ້ັງ້ທຸລັະກດິ ເປັົນຸນຸບຸິກຄູ່ນົຸ.

ສຸັດທາ້ຍ, ຖາ້ທ� ານຸລັະບຸເອາົ ປົະເທດ ບຣ່ິໄນຸ ດາຣ່ິຊາຣໍິາ, ອນິຸເດຍ, ໄອແລັນຸ, ເລັໂຊໂທ, ມາລັາວ,່ ມາເລັເຊຍ ໂມຊໍາບກິ, ນຸວິຊແ່ລັນຸ, ສັງິກະໂປົ  
ຫື ື ສັະຫະຣິາຊະອານຸາຈັກັ ໃຫໝ້າຍໃສັ� ຫອ້ງຖດັຈັາກຊື� ປົະເທດ ໃນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸ (MM2) ເພື� ອແຈັງ້ເຈັດຈັາໍນຸງົໃນຸການຸນຸໍາໃຊເ້ຄູ່ື� ອງໝາຍ 
ໃນຸປົະເທດເຫືົ� ານຸັນຸ້.
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4.6. ກ�ນັປະເມີນັຄ່�ໃຊ�ຈຳ່�ຍ ແລະ ຈຳ່�ຍຄ່�ທຳ�ນັຽມ �  ເຄື�ອີງມືຄິດໄລ�ຄ່�ທຳ�ນັຽມມ�ດຣົິດ, 
ວິທີກ�ນັຊຳ�ລະ

ຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸຂອງທ� ານຸ ຕູ້ອ້ງຄູ່ດັຕູ້ດິຫືກັຖານຸການຸຊໍາລັະເງນິຸຄູ່� າທໍານຸຽມ ເປັົນຸເງນິຸສັະກຸນຸ ສັະວດິຟຣິັ� ງ (CHF) ທ່� ຊໍາລັະໃຫອ້ງົການຸ WIPO 
ຊ້� ງອາດປົະກອບດວ້ຍ:

(i) ຄູ່� າທໍານຸຽມເບືອ້ງຕູ້ົນຸ້ 65 ສັະວດິຟຣິັ� ງ ສໍັາລັບັເຄູ່ື� ອງໝາຍທ່� ບໍ� ເປັົນຸສັ ່ ຫື ື 90 ສັະວດິຟຣິັ� ງ  ສໍັາລັບັເຄູ່ື� ອງໝາຍທ່� ເປັົນຸສັ2່; 

(ii) ຄູ່� າທໍານຸຽມສັະເພາະປົະເທດ ຂອງແຕູ້� ລັະປົະເທດພາຄູ່ທ່່� ຖກືລັະບຸ (DCP) ທ່� ໄດກ້ໍານຸດົໂດຍແຕູ້� ລັະປົະເທດ (ດັ� ງລຸັ� ມນຸ່)້;

(iii) ຄູ່� າທໍານຸຽມເພ່� ມປົະເທດ 100 ສັະວດິຟຣິັ� ງ ສໍັາລັບັແຕູ້� ລັະປົະເທດພາຄູ່ທ່່� ຖກືລັະບຸ (DCP) ທ່� ບໍໄດກ້ໍານຸດົຄູ່� າທໍານຸຽມສັະເພາະປົະເທດ, 

(iv) ຄູ່� າທໍານຸຽມເພ່� ມໝວດ 100 ສັະວດິຟຣິັ� ງ ສໍັາລັບັແຕູ້� ລັະໝວດຂອງລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ ແລັະ ການຸບໍລັກິານຸ ເກນຸ່ 3 ໝວດ, ຍກົເວັນຸ້ ທ� ານຸ
 

 ລັະບຸເອາົພາຄູ່ທ່່� ໄດກ້ໍານຸດົຄູ່� າທໍານຸຽມສັະເພາະປົະເທດແລັວ້ .

ປັົດຈັບຸນັຸ ມສໍ່ັານຸກັງານຸເຄູ່ື� ອງຫມາຍການຸຄູ່າ້ 63 ແຫ� ງ ທ່� ເປັົນຸພາຄູ່ຂ່ອງອານຸຸສັນັຸຍາມາດຣິດິ  ທ່� ເກບັຄູ່� າທໍານຸຽມສັະເພາະປົະເທດ (individual 
fee). ທ� ານຸສັາມາດກວດເບິ� ງລັາຍຊື� ຂອງສໍັານຸກັງານຸເຫົ� ືານຸ່ ້ ແລັະ ຈັາໍນຸວນຸຄູ່� າທໍານຸຽມທ່� ຈັະຕູ້ອ້ງຈັ� າຍໃຫແ້ຕູ້� ລັະປົະເທດ ຕູ້າມເວບັໄຊທລຸ໌ັ� ມນຸ່:້ 
http://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html.

ເພື� ອອໍານຸວຍຄູ່ວາມສັະດວກໃນຸການຸຄູ່ດິໄລັ� ຄູ່� າທໍານຸຽມ ສໍັາລັບັຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸ, ອງົການຸ WIPO ໄດສ້ັາ້ງເຄູ່ື� ອງມຄືູ່ດິໄລັ�  ຄູ່� າທໍານຸຽມແບບອອນຸລັາຍ 
ຊ້� ງທ� ານຸສັາມາດເຂົາ້ເຖງິຕູ້າມເວບັໄຊທລຸ໌ັ� ມນຸ່:້ http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp.

ອີະນັຸສຳັນັຍ�ມ�ດຣົີດ
ຈຳຸດໝ�ຍປ�ຍທ�ງຂອີງກ�ນັຍື�ນັຄຳ�ຮັ້ອີງຈຳ�ກປະເທດລ�ວ (2016-2020)
(# ຈຳຸດໝ�ຍປ�ຍທ�ງໃນັຄຳ�ຮັ້ອີງສຳ�ກົນັ + ກ�ນັລະບຸເພີ�ມປະເທດພ�ຄີ)

ປະເທດພ�ຄີ # ຈຳຸດໝ�ຍປ�ຍທ�ງ
(IA+SD) ປະເທດພ�ຄີ # ຈຳຸດໝ�ຍປ�ຍທ�ງ

(IA+SD)

ຫວຽດນຸາມ 5 ສັະຫະພນັຸລັດັເຊຍ 3

ອດົສັະຕູ້າລັ່ 4 ສັະວດິສັ໌ 3

ກາໍປ່ົເຈັຍ 4 ສັະຫະລັດັອາເມລັກິາ 3

ຈັນຸ່ 4 ບຣ່ິໄນຸ ດາຣຸິສັສັະລໍັາ 2

ຍ່� ປຸົ� ນຸ 4 ເຢ່ຍລັະມນັຸ 2

ຟ່ລັບິປິົນຸ 4 ໄທ 2

ສັາທາລັະນຸະລັດັເກາົຫື ່ 4 ສັະຫະພາບເອຣ່ິບົ 1

ສັງິກະໂປົ 4 ນຸວິຊແ່ລັນຸ 1

ອນິຸເດຍ 3 ນຸອກແວຣິ໌ 1

ອນິຸໂດເນຸເຊຍ 3
ແຫື� ງຂໍມ້່ນຸ: ຖານຸຂໍມ້່ນຸສັະຖຕິູ້ຂິອງ WIPO - ມງັກອນຸ 2021.

2 ຈັຳນຸວນຸຄູ່�າທໍານຸຽມເບື້ອງຕູ້ົ້ນຸທ່�ມ່ສັ�ວນຸຫືຸດສັຳລັັບຜູ້່້ຍື�ນຸຄູ່ຳຮ່້ອງຢ່່�ໃນຸປົະເທດຕູ້ົ້ນຸກຳເນຸ່ດ ທ່�ເປົັນຸປົະເທດດ້ອຍພັດທະນຸາ ອ່ງຕູ້າມການຸກຳນຸົດໂດຍອົງການຸສັະຫະປົະຊາຊາດ. 
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ສໍັາລັບັວທິກ່ານຸຊໍາລັະ, ທ� ານຸສັາມາດຊໍາລັະຄູ່� າທໍານຸຽມຂອງທ� ານຸໃຫອ້ງົການຸ WIPO 
ໂດຍ: (i) ໂອນຸເງນິຸຜູ້� ານຸທະນຸາຄູ່ານຸ; ຫື ື (ii) ບນັຸຊກ່ະແສັລັາຍວນັຸຂອງອງົການຸ 
WIPO. ສໍັາລັບັລັາຍລັະອຽດ ກາລຸັນຸາເບິ� ງຂໍມ້່ນຸຕູ້າມເວບັໄຊທນ໌ຸ່:້ http:// 
www.wipo.int/about-wipo/en/finance/madrid.html.

4.7. ກ�ນັຢູ່ັ�ງຢູ່ືນັ ແລະ ຮັັບຮັອີງຄຳ�ຮັ້ອີງສຳ�ກົນັ ຈຳ�ກກົມຊັບສຳິນັທ�ງປັນັຍ� ແລະ ກ�ນັດັດແກ�
ຂຳ�ມ້ນັທີ�ຜູ້ິດພ�ດ

ກ� ອນຸຈັະສັົ� ງຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸຂອງທ� ານຸ ເຖງິອງົການຸ WIPO, ກມົຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາ ຈັະກວດເບິ� ງວ� າ: (i) ທ� ານຸແມ� ນຸຜູ່້ຍ້ ື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງຄູ່ນົຸດຽວກັ
ນຸກບັ ເຈັົາ້ຂອງເຄູ່ື� ອງໝາຍເບືອ້ງຕູ້ົນຸ້ ຢ່່� ໃນຸ ສັປົປົ ລັາວ ;  (ii) ເຄູ່ື� ອງໝາຍໃນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸຄູ່ກືບັເຄູ່ື� ອງໝາຍເບືອ້ງຕູ້ົນຸ້; (iii) ລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ 
ແລັະ ການຸບໍລັກິານຸ ໃນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸ ກວມເອາົລັາຍການຸທ່� ລັະບຸໄວໃ້ນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍເບືອ້ງຕູ້ົນຸ້. ຖາ້ຫາກ ຄູ່ບົຖວ້ນຸຕູ້າມສັາມເງ ື�ອນຸໄຂເຫືົ� ານຸ່ ້ 
ກມົຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາ ຈັະຢັ່ງ້ຢື່ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸຂອງທ� ານຸ ແລັະ ສັົ� ງຕໍູ້� ໃຫອ້ງົການຸ WIPO ພອ້ມທງັລັະບຸວນັຸທຮ່່ບັຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸຂອງທ� ານຸ.   

ໃນຸກໍລັະນຸ ່ ທ� ານຸຈັດັໝວດລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ ຫື ື ການຸບໍລັກິານຸຜູ້ດິ ຫື ື ອງົການຸ WIPO ພຈິັາລັະນຸາວ� າ ລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ ຫື ື ການຸບໍລັກິານຸ 
ທ່� ລັະບຸຢ່່� ໃນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸຂອງທ� ານຸ ກວາ້ງເກນຸ່ໄປົ, ບໍ� ຖກືຕູ້ອ້ງໃນຸການຸໃຊພ້າສັາ ຫື ືບໍ� ຄູ່ບົຖວ້ນຸ, ອງົການຸ WIPO ຈັະແຈັງ້ໃຫກ້ມົຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາ 
ເພື� ອດດັແກຂໍ້ມ້່ນຸທ່� ຜູ້ດິພາດໃຫຖ້ກືຕູ້ອ້ງ ພາຍໃນຸກໍານຸດົເວລັາ ສັາມເດອືນຸ.

ໃນຸກໍລັະນຸ ່ທ່� ຍງັມຂໍ່ມ້່ນຸບໍ� ຄູ່ບົຖວ້ນຸ ໃນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸຂອງທ� ານຸ (ເຊັ� ນຸ: ທ� ານຸບໍ� ມສ່ັດິໃນຸການຸຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງຜູ້� ານຸກມົຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາ ໃນຸຖານຸະທ່່� ເປັົນຸ

 

ສໍັານຸກັງານຸຕູ້ົນຸ້ທາງ ຫື ືຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂອງທ� ານຸບໍ� ໄດປ້ົະກອບຂໍມ້່ນຸຕໍູ້າແບບພມິ MM2 ຫື ືບໍ� ໄດຮ້່ບັການຸເຊນັຸຢັ່ງ້ຢື່ນຸໂດຍ ກມົຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາ), ອງົການຸ 
WIPO ຈັະອອກໜ້ງັສັແືຈັງ້ໃຫກ້ມົຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາ ເພື� ອດດັແກຂໍ້ມ້່ນຸທ່� ຜູ້ດິພາດເຫືົ� ານຸັນຸ້ ໃຫຖ້ກືຕູ້ອ້ງພາຍໃນຸກໍານຸດົເວລັາ ສັາມເດອືນຸ, ຖາ້ຫາກ
ບໍ� ປົະຕູ້ບິດັຕູ້າມແຈັງ້ການຸພາຍໃນຸກໍານຸດົເວລັາດັ� ງກ� າວ ຈັະຖວື� າຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸນຸັນຸ້ ສັະຫືະສັດິ.

ຖາ້ຫາກຂາດໜ້້� ງ ຫື ື ຫືາຍອງົປົະກອບຂອງຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸ (ອງົປົະກອບທ່� ເຮ່ດັໃຫ ້ WIPO ສັາມາດລັະບຸຕູ້ວົຕູ້ນົຸຂອງທ� ານຸ ແລັະ ພຽງພໍທ່� ຈັະ
 

ຕູ້ດິຕໍູ້� ຫາທ� ານຸ ຫື ືຕູ້ວົແທນຸຂອງທ� ານຸໄດ,້ ສັດິຂອງທ� ານຸໃນຸການຸຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງຕໍູ້� ກມົຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາ, ວນັຸທ ່ແລັະ ເລັກທ ່ຂອງເຄູ່ື� ອງໝາຍເບືອ້ງຕູ້ົນຸ້, 
ການຸສໍັາເນຸາົເຄູ່ື� ອງໝາຍ, ລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ ແລັະ ການຸບໍລັກິານຸ,  ການຸລັະບຸຊື� ປົະເທດທ່� ຂໍການຸປົົກປົອ້ງ, ການຸເຊນັຸຢັ່ງ້ຢື່ນຸໂດຍກມົຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາ), 
ອງົການຸ WIPO ຈັະອອກໜ້ງັສັແືຈັງ້ໃຫກ້ມົຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາ ເພື� ອດດັແກຂໍ້ມ້່ນຸທ່� ຜູ້ດິພາດເຫືົ� ານຸັນຸ້ ໃຫຖ້ກືຕູ້ອ້ງພາຍໃນຸກໍານຸດົເວລັາ ສັາມເດອືນຸ, 
ຖາ້ຫາກບໍ� ປົະຕູ້ບິດັຕູ້າມແຈັງ້ການຸພາຍໃນຸກໍານຸດົເວລັາດັ� ງກ� າວ ຈັະຖວື� າຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸນຸັນຸ້ ສັະຫືະສັດິ. 

ຖາ້ຫາກມຂໍ່ມ້່ນຸອື� ນຸອກ່ທ່� ຍງັບໍ� ຖກືຕູ້ອ້ງ ຫື ືບໍ� ຄູ່ບົຖວ້ນຸ (ເຊັ� ນຸ: ທ່� ຢ່່� ຂອງທ� ານຸບໍ� ຄູ່ບົຖວ້ນຸ, ທ່� ຢ່່� ອເ່ມວຂອງທ� ານຸບໍ� ມ,່ ການຸສໍັາເນຸາົເຄູ່ື� ອງໝາຍບໍ� ຈັະແຈັງ້,

 

ດ ບໍ� ໄດຈ້ັ� າຍຄູ່� າທໍານຸຽມ ຫື ືຈັ� າຍບໍ� ຄູ່ບົຕູ້າມຈັາໍນຸວນຸທ່� ກໍານຸດົໄວໃ້ນຸລັະບຽບການຸ), WIPO ຈັະແຈັງ້ໃຫທ້� ານຸຊາບໂດຍກງົ ກ� ຽວກບັ ຂໍມ້່ນຸທ່� ຜູ້ດິພາດ 
ຫື ືບໍ� ຄູ່ບົຖວ້ນຸ ເພື� ອໃຫທ້� ານຸດດັແກພ້າຍໃນຸກໍານຸດົເວລັາສັາມເດອືນຸ. ຖາ້ຫາກບໍ� ປົະຕູ້ບິດັຕູ້າມແຈັງ້ການຸພາຍໃນຸກໍານຸດົເວລັາດັ� ງກ� າວ ຈັະຖວື� າຄໍູ່າຮ່ອ້ງ

 

ສັາກນົຸຂອງທ� ານຸສັະຫືະສັດິ.

ສຸັດທາ້ຍ, ຖາ້ຫາກທ� ານຸລັະບຸຂໍການຸປົົກປົອ້ງໃນຸສັະຫະລັດັອາເມລັກິາ ແລັະ ທ� ານຸບໍ� ໄດຄູ້່ດັຕູ້ດິແບບພມິ MM18 ເພື� ອແຈັງ້ເຈັດນຸໍານຸງົໃນຸການຸນຸໍາໃຊ ້
 

ເຄູ່ື� ອງໝາຍ ຢ່່� ໃນຸສັະຫະລັດັອາເມລັກິາ, ອງົການຸ WIPO ຈັະອອກໜ້ງັສັແືຈັງ້ເຊນຸ່ເຖງິທ� ານຸ ຜູ້� ານຸກມົຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາ ເພື� ອຄູ່ດັຕູ້ດິແບບ
 

ພມິດັ� ງກ� າວນຸັນຸ້ ພາຍໃນຸກໍານຸດົເວລັາສັອງເດອືນຸ ນຸບັແຕູ້� ວນັຸທ ່ ທ່� ກມົຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາ ໄດຮ້່ບັຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸ. ຖາ້ຫາກທ� ານຸບໍ� ປົະຕູ້ບິດັຕູ້າມ
 

ເງ ິື�ອນຸໄຂ ພາຍໃນຸກໍານຸດົເວລັາ ທ່� ກ� າວມາຂາ້ງເທງິນຸັນຸ້, ການຸລັະບຸຂໍການຸປົົກປົອ້ງໃນຸສັະຫະລັດັອາເມລັກິາ ຈັະຖກືເພກ່ຖອນຸ.

ໃຫ�ກວດເບິ�ງລ່ວງໜ້້�ໄວ�ວ່� ທ່�ນັຈຳະຕ້ອີງຈຳ່�ຍເທົ��ໃດ 
ໂດຍໃຊ�ເຄື�ອີງມືຄ່�ນັວນັຄ່�ທຳນັຽມ
http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp.

ຄຳແນັະນຳ
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5. ກ�ນັຈຳົດທະບຽນັສຳ�ກົນັຂອີງເຄື�ອີງໝ�ຍກ�ນັຄ້� (IR)
ຖາ້ຫາກ ຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸຂອງທ� ານຸຖກືຕູ້ອ້ງ ແລັະ ຄູ່ບົຖວ້ນຸຕູ້າມເງ ື�ອນຸໄຂທ່� ຕູ້ອ້ງການຸ, ອງົການຸ WIPO ຈັະຈັດົທະບຽນຸ ເຄູ່ື� ອງໝາຍຂອງທ� ານຸ 
ໃນຸລັະບບົການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ (IR), ພມິເຜູ້ຍ່ແຜູ້� ການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ ໃນຸຈັດົໝາຍເຫດຂອງອງົການຸ WIPO ກ� ຽວກບັການຸຈັດົ 
ທະບຽນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍ ແລັະ ແຈັງ້ໃຫສໍ້ັານຸກັງານຸພາຄູ່ທ່່� ໄດຖ້ກືລັະບຸຂໍການຸປົົກປົອ້ງ (DCPs) ພອ້ມທງັແຈັງ້ໃຫກ້ມົຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາຊາບ ແລັະ 
ສັົ� ງໃບຢັ່ງ້ຢື່ນຸການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ ໃຫທ້� ານຸ.

5.1. ວັນັທີ ແລະ ຜູ້ົນັສຳັກສຳິດຂອີງກ�ນັຈຳົດທະບຽນັສຳ�ກົນັ

 5.1.1. ວັນັທີຂອີງກ�ນັຈຳົດທະບຽນັສຳ�ກົນັ

ຕູ້າມຫືກັການຸແລັວ້, ການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸຂອງທ� ານຸ ຈັະມວ່ນັຸທຮ່່ບັຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸ  ໂດຍກມົຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາ, ຍກົເວັນຸ້ໃນຸກໍລັະນຸ ່ຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂອງ 

ທ� ານຸຖກືສັົ� ງໄປົເຖງິອງົການຸ WIPO ໃຊເ້ວລັາເກນຸ່ສັອງເດອືນຸ ຫືງັຈັາກວນັຸທ ່ທ່� ກ� າວມານຸັນຸ້ (ໃນຸກໍລັະນຸນຸ່່,້ ວນັຸທຂ່ອງການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸຂອງ
 

ທ� ານຸ ຈັະແມ� ນຸວນັຸທ ່ທ່� ອງົການຸ WIPO ໄດຮ້່ບັຄໍູ່າຮ່ອ້ງຕູ້ວົຈັງິ).

ວນັຸທຂ່ອງການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸຂອງທ� ານຸ ຈັະໄດຮ້່ບັຜູ້ນົຸກະທບົ ຖາ້ຫາກຂາດອງົປົະກອບລຸັ� ມນຸ່:້ ຊື�  ແລັະ ທ່� ຢ່່� ຂອງທ� ານຸ, ຫລັ ື ຊື� ສໍັານຸກັງານຸ
 

ພາຄູ່ທ່່� ໄດຖ້ກືລັະບຸຂໍການຸປົົກປົອ້ງ ການຸສໍັາເນຸາົເຄູ່ື� ອງໝາຍ, ການຸລັະບຸລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ ແລັະ ການຸບໍລັກິານຸ ທ່� ເຄູ່ື� ອງໝາຍຕູ້ອ້ງໄດຮ້່ບັການຸປົົກປົອ້ງ
. ກມົຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາ ຈັະໄດຮ້່ບັແຈັງ້ການຸກ� ຽວກບັຄູ່ວາມຜູ້ດິພາດຂອງຂໍມ້່ນຸຕູ້� າງທ່� ກ� າວມາ ຊ້� ງຂໍມ້່ນຸທ່� ຜູ້ດິພາດນຸັນຸ້ ຈັະຕູ້ອ້ງໄດຮ້່ບັການຸແກໄ້ຂ

 

ໃຫຖ້ກືຕູ້ອງ ພາຍໃນຸເວລັາສັາມເດອືນຸ (ສ່ັງສຸັດ). ວນັຸທຂ່ອງການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸຂອງທ� ານຸ ຈັະຂ້ນຸ້ກບັວນັຸທ ່ທ່� ອງົການຸ WIPO ໄດຮ້່ບັຂໍມ້່ນຸ
 

ຫືາ້ສຸັດທ່� ບໍ� ຖວ້ນຸ.

 5.1.2. ຜູ້ົນັສຳັກສຳິດຂອີງກ�ນັຈຳົດທະບຽນັສຳ�ກົນັ

ຈັາກວນັຸທຂ່ອງການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ ເຄູ່ື� ອງໝາຍຂອງທ� ານຸຈັະໄດຮ້່ບັການຸປົົກປົອ້ງຢ່່� ໃນຸແຕູ້� ລັະປົະເທດພາຄູ່ທ່່� ຖກືລັະບຸຂໍການຸປົົກປົອ້ງ (DCP) 
 

ເຊັ� ນຸດຽວກນັຸກບັເຄູ່ື� ອງໝາຍຂອງທ� ານຸໄດຖ້ກືຍື� ນຸ ຫື ືຂໍການຸປົົກປົອ້ງໂດຍກງົຢ່່� ໃນຸປົະເທດພາຄູ່ທ່ຖ່ກືລັະບຸຂໍການຸປົົກປົອ້ງນຸັນຸ້.

ປົະເທດພາຄູ່ທ່ຖ່ກືລັະບຸ ອາດຈັະປົະຕູ້ເິສັດການຸປົົກປົອ້ງເຄູ່ື� ອງໝາຍຂອງທ� ານຸທ່� ໄດຍ້ື� ນຸໂດຍກງົກບັສໍັານຸກັງານຸຂອຕູ້ນົຸ ດວ້ຍເຫດຜູ້ນົຸທ່� ອງ່ຕູ້າມ
 

ກດົໝາຍພາຍໃນຸປົະເທດຂອງຕູ້ນົຸ (ຕູ້ວົຢ່� າງ: ຍອ້ນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍດັ� ງກ� າວໄດຮ້່ບັການຸຈັດົທະບຽນຸໃນຸປົະເທດພາຄູ່ທ່່� ລັະບຸນຸັນຸ້ ໂດຍບຸກຄູ່ນົຸອື� ນຸແລັວ້). 
ການຸປົະຕູ້ເິສັດດັ� ງກ� າວ ອາດຈັະໄດຮ້່ບັການຸທບົທວນຸ ຫື ື ອຸທອນຸ ຕູ້າມກດົໝາຍ ແລັະ ແນຸວທາງການຸປົະຕູ້ບິດັຂອງປົະເທດພາຄູ່ທ່່� ຖກືລັະບຸ

 

ທ່� ກ� ຽວຂອ້ງ. ທ� ານຸຈັະໄດຮ້່ບັຂໍມ້່ນຸກ� ຽວກບັແນຸວທາງການຸປົະຕູ້ບິດັ ແລັະ ຂັນຸ້ຕູ້ອນຸຕູ້� າງໆ ຂອງປົະເທດ ສັະມາຊກິສັະຫະພາບມາດຣິດິ 
ຢ່່� ໃນຸຖານຸຂໍມ້່ນຸ ຂອງສັະມາຊກິອງົການຸ WIPO ທ່� ເວບັໄຊທ:໌ http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/
 
ໃນຸກໍລັະນຸ ່ ພາຄູ່ທ່ຖ່ກືລັະບຸ ບໍ� ໄດປ້ົະຕູ້ເິສັດການຸປົົກປົອ້ງເຄູ່ື� ອງໝາຍຂອງທ� ານຸ ພາຍໃນຸກໍານຸດົເວລັາ (12 ເດອືນຸ,  18 ເດອືນຸ, ຫືຫືືາຍກວ� າ 18 
ເດອືນຸ ກໍລັະນຸມ່ກ່ານຸຄູ່ດັຄູ່າ້ນຸ), ຫື ືການຸປົະຕູ້ເິສັດດັ� ງກ� າວນຸັນຸ້ ຖກືເພກ່ຖອນຸໃນຸເວລັາຕໍູ້� ມາ, ເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ຂອງທ� ານຸກໍຍງັໄດຮ້່ບັການຸປົົກປົອ້ງ 
ຢ່່� ໃນຸພາຄູ່ທ່່� ຖກືລັະບຸນຸັນຸ້, ຖາ້ຫາກເຄູ່ື� ອງໝາຍຂອງທ� ານຸໄດຮ້່ບັການຸຈັດົທະບຽນຸໂດຍສໍັານຸກັງານຸຂອງພາຄູ່ທ່່� ຖກືລັະບຸນຸັນຸ້ ນຸບັແຕູ້� ວນັຸທຂ່ອງການຸ

 

ຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸຂອງທ� ານຸ.

ຢ່່� ໃນຸພາຄູ່ທ່ງັໝດົທ່� ຖກືລັະບຸ ຫາກບໍ� ໄດປ້ົະຕູ້ເິສັດການຸປົົກປົອ້ງ, 
ເຄູ່ື� ອງໝາຍຂອງທ� ານຸຈັະມຜູ່້ນົຸໃນຸໄລັຍະເວລັາ 10 ປ່ົ ນຸບັແຕູ້�  

ວນັຸທກ່ານຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ, ຊ້� ງມຄູ່່ວາມເປັົນຸໄປົໄດທ້່� ຈັະຕໍູ້�
 

ອາຍຸໄດ ້ອກ່ 10 ປ່ົ ຕູ້ະຫືອດໄປົ. ຄົ�ນັຫ� ກ່ຽວກັບ ຂັ�ນັຕອີນັ ແລະ ກ�ນັປະຕິບັດຂອີງປະເທດ 
ສຳະມ�ຊິກ ສຳະຫະພ�ບມ�ດຣົິດ ໃນັຖ�ນັຂຳ�ມ້ນັທີ� 
http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/

ຄຳແນັະນຳ



ອານຸຸສັນັຸຍາມາດຣິດິ: ເສັັ �ນຸທາງສ່ັ� ການຸການຸສັ �າງຍ່� ຫໍ້້ � ລະດບັໂລກ

ຄູ່່�ມືືສໍໍາລັັບຜູ້່�ປະກອບການລັາວ 21 |

5.2. ກ�ນັຄຸ�ມຄອີງກ�ນັຈຳົດທະບຽນັສຳ�ກົນັ �ກ�ນັປະຕິບັດທີ�ໄດ�ຮັັບຜູ້ົນັດີ

ລັະບບົມາດຣິດິ ມຂໍ່ດ້ຫື່າຍຢ່� າງ ທ່� ເຮ່ດັໃຫເ້ຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ຂອງທ� ານຸໄດຮ້່ບັການຸປົົກປົອ້ງ ຢ່່� ໃນຸຕູ້ະຫືາດຫືາຍປົະເທດ, ທ� ານຸຍງັຈັະໄດຮ້່ບັຜູ້ນົຸ
 

ປົະໂຫຍດອກ່ຫືາຍຢ່� າງ ໃນຸການຸບໍລັຫິານຸຈັດັການຸເຄູ່ື� ອງໝາຍຂອງທ� ານຸ ຫືງັຈັາກການຸຈັດົທະບຽນຸ. ການຸຂະຫຍາຍການຸປົົກປົອ້ງເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່ ້
າຂອງທ� ານຸໄປົສ່ັ� ອານຸາເຂດ (ປົະເທດ)ໃໝ� , ຕໍູ້� ອາຍຸການຸປົົກປົອ້ງເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ຂອງທ� ານຸ ເພ່� ມອກ່ 10 ປ່ົ ຕູ້ະຫືອດໄປົ, ຫື ືປົ� ຽນຸແປົງການຸຈັດົ

 

ທະບຽນຸຂອງທ� ານຸທ່� ບນັຸທກ້ໄວໃ້ນຸລັະບບົທະບຽນຸສັາກນົຸ ໂດຍມຜູ່້ນົຸຂະຫຍາຍໄປົສ່ັ� ປົະເທດສັະມາຊກິສັະຫະພາບ ມາດຣິດິ ທ່� ທ� ານຸຕູ້ອ້ງການຸ 
ດວ້ຍຂັນຸ້ຕູ້ອນຸທ່� ງ� າຍດາຍ ແລັະ ຄຸູ່ມ້ຄູ່� າ.  

 5.2.1. ກ�ນັຂະຫຍ�ຍກ�ນັປົກປ�ອີງໃນັອີ�ນັ�ເຂດໃໝ� (ກ�ນັລະບຸເພີ�ມປະເທດທີ�ຕ້ອີງກ�ນັປົກປ�ອີງ)

ຫາກທ� ານຸເປັົນຸຜູ່້ຖ້ສືັດິຂອງການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ ທ່� ຂະຫຍາຍຜູ້ນົຸເຖງິບາງປົະເທດ (ພາຄູ່)່ ສັະມາຊກິສັະຫະພາບມາດຣິດິ, ທ� ານຸອາດຈັະ 

ຂະຫຍາຍການຸປົົກປົອ້ງເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ຂອງທ� ານຸໄປົສ່ັ� ປົະເທດສັະມາຊກິສັະຫະພາບມາດຣິດິທ່� ບໍ� ທນັຸໄດລ້ັະບຸຢ່່� ໃນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸຂອງທ� ານຸໄດ ້
 

ຕູ້ະຫືອດເວລັາ ໂດຍການຸຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂໍເພ່� ມປົະເທດ ເຖງິ WIPO ໂດຍກງົ ຫື ້ຜູ້� ານຸ DIP.

ຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂໍເພ່� ມປົະເທດ ຕູ້ອ້ງປົະກອບຕູ້າມແບບຟອມທາງການຸ MM4, ທ່� ສັາມາດດາວນຸໂ໌ຫລັດໄດຈ້ັາກເວບັໄຊຕູ້ ໌ (http://www.wipo.int/
madrid/en/forms/),ອາດຈັະຕູ້ື� ມຂໍມ້່ນຸໃສັ�  ແລັະ ຍື� ນຸໃຫ ້ WIPO ຜູ້� ານຸທາງເອເລັກັໂຕູ້ຣິນຸກິ ຂອງອງົການຸ WIPO ທ່� ເວບັໄຊທ:໌ (https://
www3.wipo.int/osd/).  ຖາ້ຫາ້ກມຂໍ່ສ້ັງົໄສັໃດໆ ກໍສັາມາດຕູ້ດິຕໍູ້�  ພວົພນັຸກບັອງົການຸ WIPO ໄດຕູ້້າມທ່� ຢ່່� ນຸ່:້ (https://www3.wipo.int/
contact/en/madrid/).

ໃນຸແບບພມິທາງການຸ MM4, ທ� ານຸຕູ້ອ້ງລັະບຸເລັກທຈ່ັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ, ຊື�  ແລັະ ທ່� ຢ່່� ຂອງທ� ານຸ (ຕູ້າມທ່� ໄດບ້ນັຸທກ້ໄວໃ້ນຸລັະບບົການຸຈັດົທະບຽນຸ
 

ສັາກນົຸ), ສັາມາດລັະບຸໄດ ້ໜ້້� ງພາຄູ່ ່ຫື ື ຫືາຍພາຄູ່ທ່່� ຕູ້ອ້ງການຸຂະຫຍາຍການຸປົົກປົອ້ງ ແລັະ ລັະບຸລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ ແລັະການຸບໍລັກິານຸ ທ່� ຕູ້ອ້ງການຸ
 

ປົົກປົອ້ງ (ຊ້� ງອາດຈັະກວມເອາົທງັໝດົ ຫື ື ບາງສັ� ວນຸຕູ້າມທ່� ໄດລ້ັະບຸໄວໃ້ນຸການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ).ສໍັາລັບັບາງພາຄູ່ ່ ເຊັ� ນຸ:(ສັະຫະພາບເອຣ່ິບົ, 
ສັະຫະລັດັອາເມລັກິາ) ທ� ານຸອາດຈັາໍເປັົນຸຕູ້ອ້ງສັະໜ້ອງຂໍມ້ນຸ່ເພ່� ມ (ຄູ່ດືັ� ງທ່�ໄດລ້ັະບຸໄວໃ້ນຸຂໍ ້4.5).

ກ�ນັຂຳຮັັບກ�ນັຄຸ�ມຄອີງເພີ�ມເຕີມຂອີງບັນັດ�ຄ້�ສຳັນັຍ�ເພີ�ມເຕີມ
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ຄູ່� າທໍານຸຽມທ່� ຕູ້ອ້ງຈັ� າຍສໍັາລັບັການຸລັະບຸຂໍເພ່� ມປົະເທດ ລັວມທງັຄູ່� າທໍານຸຽມເບືອ້ງຕູ້ົນຸ້ (300 ສັະວດິຟຣິັ� ງ), ຄູ່� າທໍາໍນຸຽມສັະເພາະປົະເທດ ສໍັາລັບັ

 

ແຕູ້� ລັະພາຄູ່ທ່່� ຖກືລັະບຸຂໍການຸປົົກປົອ້ງ  ທ່� ໄດກ້ໍານຸດົຄູ່� າທໍານຸຽມສັະເພາະປົະເທດ  ຕູ້າມເວບັໄຊທຸລຸັ� ມນຸ່:້ (http://www.wipo.int/madrid/en/ 
fee/ind_taxes.html), ແລັະ ຄູ່� າທໍາໍນຸຽມເພ່� ມປົະເທດ (100 ສັະວດິຟຣິັ� ງ) ສໍັາລັບັແຕູ້� ລັະພາຄູ່ທ່່� ຖກືລັະບຸຂໍການຸປົົກປົອ້ງ  ທ່� ບໍ� ໄດກ້ໍານຸດົຄູ່� າທໍານຸ
ຽມສັະເພາະປົະເທດ. ໃຊເ້ຄູ່ື� ອງຄູ່ດິໄລັ� ຄູ່� າທໍານຸຽມ ຈັາກເວບັໄຊທຸລຸັ� ມນຸ່ ້ເພື� ອຄໍູ່ານຸວນຸຄູ່� າທໍານຸຽມທ່� ຕູ້ອ້ງຈັ� າຍ:(http://www.wipo.int/madrid/
en/fee/calculator.jsp).

ຖາ້ຫາກຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂໍເພ່� ມປົະເທດ ໂດຍກງົເຖງິ  WIPO, ການຸລັະບຸຂໍເພ່� ມປົະເທດ ຈັະມຜູ່້ນົຸນຸບັຈັາກວນັຸທ ່ທ່� ອງົການຸ WIPO ໄດຮ້່ບັຄໍູ່າຮ່ອ້ງ. 
ຖາ້ຫາກຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂໍເພ່� ມປົະເທດນຸໍາ DIP, ກໍ� ຈັະມຜູ່້ນົຸນຸບັຈັາກວນັຸທ ່ ທ່�  DIP ໄດຮ້່ບັຄໍູ່າຮ່ອ້ງ, ເວັນຸ້ເສັຍແຕູ້�  ຄໍູ່າຮ່ອ້ງດັ� ງກ� າວຈັະຖກືສັົ� ງເຖງິ 
WIPO ຊາ້ກວ� າສັອງເດອືນຸນຸບັຈັາກວນັຸທ ່ທ່�  DIP ໄດຮ້່ບັເອກະສັານຸ, ໃນຸກໍລັະນຸນຸ່່ ້ການຸລັະບຸຂໍເພ່� ມປົະເທດ ຈັະມຜູ່້ນົຸນຸບັຈັາກວນັຸທ ່ທ່� WIPO 
ໄດຮ້່ບັຄໍູ່າຮ່ອ້ງ.

ຖາ້ຫາກພາຄູ່ທ່່� ຖກືລັະບຸຂໍການຸປົົກປົອ້ງ ບໍ� ໄດປ້ົະຕູ້ເິສັດການຸປົົກປົອ້ງເຄູ່ື� ອງໝາຍຂອງທ� ານຸ ພາຍໃນຸໄລັຍະເວລັາທ່� ກໍານຸດົໄວ ້(12 ເດອືນຸ, 18 ເດອືນຸ 
ຫື ື ຫືາຍກວ� າ 18 ເດອືນຸ ກໍລັະນຸມ່ກ່ານຸຄູ່ດັຄູ່າ້ນຸ), ການຸປົະຕູ້ເິສັດດັ� ງກ� າວນຸັນຸ້ 
ຖກືເພກ່ຖອນຸໃນຸເວລັາຕໍູ້� ມາ, ເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ຂອງທ� ານຸກໍຍງັໄດຮ້່ບັການຸ

 

ປົົກປົອ້ງ ຢ່່� ໃນຸພາຄູ່ທ່່� ຖກືລັະບຸນຸັນຸ້ ຄູ່ກືບັເຄູ່ື� ອງໝາຍຂອງທ� ານຸໄດຮ້່ບັການຸຈັດົ
ທະບຽນຸແລັວ້ ນຸບັຈັາກວນັຸທຂ່ອງການຸລັະບຸຂໍເພ່� ມປົະເທດ.

ໃນຸພາຄູ່ທ່ງັໝດົທ່� ຖກືລັະບຸຂໍການຸປົົກປົອ້ງ ທ່� ບໍ� ມກ່ານຸປົະຕູ້ເິສັດການຸປົົກປົອ້ງ, 
ເຄູ່ື� ອງໝາຍຂອງທ� ານຸຈັະມຜູ່້ນົຸຕູ້ະຫືອດໄລັຍະຂອງ ການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ,  
ຊ້� ງມຄູ່່ວາມເປັົນຸໄປົໄດທ້່� ຈັະຕໍູ້� ອາຍຸໄດ ້ອກ່ 10 ປ່ົ ຕູ້ະຫືອດໄປົ. 

 5.2.2. ກ�ນັບັນັທຶກກ�ນັດັດແກ�ຂຳ�ມ້ນັແບບລວມສຳ້ນັຂອີງກ�ນັຈຳົດທະບຽນັສຳ�ກົນັຂອີງທ່�ນັ
 
ຕູ້ະຫືອດອາຍຸຂອງການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸຂອງທ� ານຸ, ທ� ານຸສັາມາດຮ່ອ້ງຂໍໃຫອ້ງົການຸ WIPO ບນັຸທກ້ການຸປົ� ຽນຸແປົງຊື�  ຫື ື ທ່� ຢ່່� , ຜູ່້ຕູ້້າງໜ້າ້ຂອງ

 

ທ� ານຸເວລັາໃດກໄໍດ,້ ຂໍຈ້ັາໍກດັໂດຍສັະໝກັໃຈັໃນຸການຸປົົກປົອ້ງການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸຂອງທ� ານຸ  (ການຸຈັາໍກດັ, ການຸສັະຫືະສັດິ, ການຸຍໍາກເລັກ່), 
ການຸປົ� ຽນຸແປົງກໍາມະສັດິໃນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍຂອງທ� ານຸ ຫື ື ການຸອະນຸຸຍາດໃຫນຸ້ໍາໃຊສ້ັດິ ທ່� ມຜູ່້ນົຸຢ່່� ໃນຸທງັໝດົ ຫື ື ບາງພາຄູ່ທ່່� ຖກືລັະບຸຂໍການຸປົົກປົອ້ງ. 
ຖາ້ຫາກຕູ້ອ້ງການຸບນັຸທກ້ການຸດດັແກຂໍ້ມ້່ນຸໃດໆກໍຕູ້າມ, ທ� ານຸຕູ້ອ້ງນຸໍາໃຊແ້ບບພມິທາງການຸທ່� ມໃ່ຫໃ້ນຸເວບັໄຊທຂ໌ອງອງົການຸ WIPO (http://
www.wipo.int/madrid/en/forms/).  ການຸບນັຸທກ້ການຸດດັແກຂໍ້ມ້່ນຸແບບລັວມສ່ັນຸ ໃນຸລັະບບົການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸນຸັນຸ້ ຊ� ວຍໃຫທ້� ານຸ

 

ປົະຢັ່ດຄູ່� າໃຊຈ້ັ� າຍໄດຫື້າຍ ຈັາກການຸຮ່ອ້ງຂໍດດັແກຂໍ້ມ້່ນຸດັ� ງກ� າວ ຢ່່� ໃນຸແຕູ້� ລັະສໍັານຸກັງານຸຂອງພາຄູ່ທ່່� ຖກືລັະບຸຂໍການຸປົົກປົອ້ງ .

ໃນຸການຸຮ່ອ້ງຂໍເພື� ອບນັຸທກ້ກ�ນັປ�ຽນັແປງຊື� ຫືື ທີ�ຢູ່້�ຂອີງຜູ້້�ຖືສຳິດຂອງການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ (ໂດຍບໍ� ຕູ້ອ້ງປົ� ຽນຸກໍາມະສັດິ) ທ� ານຸຕູ້ອ້ງນຸໍາໃຊ ້

ແບບພມິ MM9, ຊ້� ງສັາມາດໃຊໄ້ດກ້ບັຫືາຍຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂອງການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ ໂດຍຈັ� າຍຄູ່� າທໍານຸຽມພຽງແຕູ້�  150 ສັະວດິຟຣິັ� ງ  ໃຫ ້ ອງົການຸ 
WIPO. ຖາ້ຫາກຈັະບນັຸທກ້ການຸປົ� ຽນຸແປົງຂໍມ້່ນຸບາງຢ່� າງກ� ຽວກບັລັາຍລັະອຽດຂອງທ່� ຢ່່� ຕູ້ດິຕໍູ້� ຂອງທ� ານຸ (ທ່� ຢ່່� ສໍັາລັບັຮ່ບັ-ສັົ� ງຂໍມ້່ນຸ, ທ່� ຢ່່� ອເ່ມລັ,໌ 

 

ຫື ືເບໂ່ທລັະສັບັ) ແມ� ນຸບໍ� ມຄໍູ່່າທໍານຸຽມ. ການຸປົ� ຽນຸແປົງຊື�  ຫື ືທ່� ຢ່່� ທ່� ໄດບ້ນັຸທກ້ໃນຸລັະບບົການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ ຈັະມຜູ່້ນົຸທນັຸທຢ່່່� ໃນຸພາຄູ່ທ່ງັໝດົ
ທ່�� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ  ໂດຍບໍ� ມຄູ່່� າໃຊຈ້ັ� າຍເພ່� ມເຕູ້ມ່.

ຖາ້ຫາກທ� ານຸເປັົນຸຜູ່້ຖ້ສືັດິໃນຸການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ ແລັະ ໄດໂ້ອນຸສັດິຕໍູ້� ເຄູ່ື� ອງໝາຍຂອງທ� ານຸໃຫຜູ່້້ອ້ື� ນຸສໍັາລັບັ ທງັໝດົ ຫື ື ບາງລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ 
ແລັະ ການຸບໍລັກິານຸທ່� ໄດຮ້່ບັການຸປົົກປົອ້ງ ໃນຸທງັໝດົ ຫື ື ບາງພາຄູ່ທ່່� ຖກືລັະບຸຂໍການຸປົົກປົອ້ງ, ທ� ານຸກໍສັາມາດຮ່ອ້ງຂໍບນັຸທກ້ກ�ນັປ�ຽນັແປງກຳ� 
ມະສຳິດ ໃນຸລັະບບົການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ. ການຸບນັຸທກ້ດັ� ງກ� າວຈັະເກດ່ຂ້ນຸ້ໄດກ້ໍຕໍູ້� ເມື� ອຜູ່້ຖ້ສືັດິໃໝ� ແມ� ນຸບຸກຄູ່ນົຸທ່� ມສ່ັດິນຸໍາໃຊລ້ັະບບົມາດຣິດິ 
(ໂດຍສັນັຸຊາດ ຫື ື ການຸສັາ້ງຕູ້ັງ້ທຸລັະກດິ ຫື ື ມພ່່ມລໍັາເນຸາົຢ່່� ໃນຸພາຄູ່ຂິອງອານຸຸສັນັຸຍາມາດຣິດິ). ການຸປົ� ຽນຸກໍາມະສັດິ ແມ� ນຸສັາມາດໃຊໄ້ດກ້ບັຫືາຍ 

ຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂອງການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ ສໍັາລັບັທງັໝດົ ຫື ື ບາງພາຄູ່ທ່່� ຖກືລັະບຸຂໍການຸປົົກປົອ້ງ ແລັະ ກ� ຽວຂອ້ງກບັທງັໝດົ ຫື ື ບາງລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ 
ແລັະ ການຸບໍລັກິານຸທ່� ໄດຮ້່ບັການຸປົົກປົອ້ງ. ການຸຮ່ອ້ງຂໍໂດຍນຸໍາໃຊແ້ບບພມິທາງການຸ MM5 ຕູ້ອ້ງຖກືຍື�� ນຸເຖງິອງົການຸ WIPO ແລັະ 
ຊໍາລັະຄູ່� າທໍານຸຽມ (177 ສັະວດິຟຣິັ� ງ). ການຸປົ� ຽນຸກໍາມະສັດິ ທ່� ໄດບ້ນັຸທກ້ໃນຸລັະບບົການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ ຈັະມຜູ່້ນົຸທນັຸທຢ່່່� ໃນຸພາຄູ່ທ່ງັໝດົ

 

ທ່�� ກ� ຽວຂອ້ງ ໂດຍບໍ� ມຄູ່່� າໃຊຈ້ັ� າຍເພ່� ມເຕູ້ມ່.

ການຸຮ່ອ້ງຂໍບນັຸທກ້ກ�ນັປ�ຽນັແປງຊື� ຫືື ທີ�ຢູ່້�ຂອີງຜູ້້�ຕ�ງໜ້້� ແມ� ນຸບໍ� ມຄູ່່� າໃຊຈ້ັ� າຍໃດໆ, ຊ້� ງທ� ານຸຕູ້ອ້ງນຸໍາໃຊແ້ບບພມິທາງການຸ MM10.

ສຳ�ມ�ດຂະຫຍ�ຍກ�ນັປົກປ�ອີງໄປສ້ຳ�ປະເທດໃໝ�ຂອີງ 
ສຳະມ�ຊິກສຳະຫະພ�ບ ມ�ດຣົິດ ໂດຍໃຊ� ກ�ນັລະບຸ 
ເພີ�ມປະເທດ ຜູ້່�ນັລະບົບເອີເລັກໂຕຣົນັິກ ໄດ�ທີ� 
https://www3.wipo.int/osd/

ຄຳແນັະນຳ
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ກ�ນັຂຳຈຳຳ�ກັດ ລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ ແລັະ ການຸບໍລັກິານຸ ອາດຈັະສັົ� ງຜູ້ນົຸຕໍູ້� ທງັໝດົ ຫື ື ບາງພາຄູ່ທ່່� ຖກືລັະບຸຂໍການຸປົົກປົອ້ງ ຊ້� ງທ� ານຸຕູ້ອ້ງນຸໍາໃຊ ້
 

ແບບພມິທາງການຸ MM6 ແລັະ ຊໍາລັະຄູ່� າທໍານຸຽມ (177 ສັະວດິຟຣິັ� ງ) ໃຫອ້ງົການຸ WIPO ແລັະ ບໍ� ມຄູ່່� າທໍານຸຽມເພ່� ມເຕູ້ມ່ອກ່ຈັາກພາຄູ່ທ່່� ຖກືລັ
ະບຸຂໍການຸປົົກປົອ້ງ ທ່� ກ� ຽວຂອ້ງ.

ຖາ້ຫາກທ� ານຸຕູ້ອ້ງການຸບນັຸທກ້ ກ�ນັສຳະຫືະສຳິດການຸປົົກປົອ້ງ  ສໍັາລັບັທງັໝດົລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ ແລັະ ການຸບໍລັກິານຸ  ໃນຸບາງພາຄູ່(່ບໍ� ແມ� ນຸທງັໝດົ) 
ທ່� ຖກືລັະບຸຂໍການຸປົົກປົອ້ງ, ທ� ານຸຕູ້ອ້ງນຸໍາໃຊແ້ບບພມິທາງການຸ MM7. ຖາ້ຫາກທ� ານຸຕູ້ອ້ງການຸຍົກເລີກການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ ສໍັາລັບັ 
ທງັໝດົລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ ແລັະ ການຸບໍລັກິານຸ ໃນຸພາຄູ່ທ່ງັໝດົທ່� ຖກືລັະບຸຂໍການຸປົົກປົອ້ງ, ທ� ານຸຕູ້ອ້ງນຸໍາໃຊແ້ບບພມິທາງການຸ MM8. ການຸຂໍ 

ສັະຫືະສັດິ ແລັະ ການຸຍກົເລັກ່ ແມ� ນຸບໍ� ມຄູ່່� າທໍານຸຽມ.

ຖາ້ຫາກທ� ານຸອະນຸຸຍາດໃຫສ້ັດິນຸໍາໃຊເ້ຄູ່ື� ອງໝາຍຂອງທ� ານຸ, ທ� ານຸອາດຈັະສັະເໜ້ຂໍ່ບັນັທຶກກ�ນັອີະນັຸຍ�ດໃຫ�ສຳິດນັຳ�ໃຊ�ໃນຸລັະບບົການຸ 
ຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ ໂດຍການຸລັະບຸ ຊື�  ແລັະ ທ່� ຢ່່�  ຂອງຜູ່້ທ້່� ໄດຮ້່ບັອະນຸຸຍາດໃຫໃ້ຊສ້ັດິ, ບນັຸດາພາຄູ່ທ່່� ຖກືລັະບຸຂໍການຸປົົກປົອ້ງ, ລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ 
ແລັະ ການຸບໍລັກິານຸ ທ່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການຸອະນຸຸຍາດໃຫສ້ັດິນຸໍາໃຊ.້ ທ� ານຸຕູ້ອ້ງນຸໍາໃຊແ້ບບພມິທາງການຸ MM13 ແລັະ ຈັ� າຍຄູ່� າທໍານຸຽມ 177 
ສັະວດິຟຣິັ� ງ.  ການຸບນັຸທກ້ການຸອະນຸຸຍາດໃຫສ້ັດິນຸໍາໃຊ ້ ໃນຸລັະບບົການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ ຈັະມຜູ່້ນົຸສັະເພາະໃນຸປົະເທດທ່� ມກ່ດົໝາຍພາຍໃນຸ

 

ປົະເທດໄດກ້ໍານຸດົໄວສໍ້ັາລັບັການຸບນັຸທກ້ການຸອະນຸຸຍາດໃຫສ້ັດິນຸໍາໃຊ ້ ແລັະ ບໍ� ໄດອ້ອກແຈັງ້ການຸທ່� ລຸັບຸວ� າປົະເທດຂອງຕູ້ນົຸບໍ� ຮ່ບັຮ່່ຜູ້້ນົຸຂອງການຸ
 

ບນັຸທກ້ການຸອະນຸຸຍາດໃຫສ້ັດິນຸໍາໃຊໃ້ນຸລັະບບົການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ .

 5.2.3. ກ�ນັຕຳ�ອີ�ຍຸຂອີງກ�ນັຈຳົດທະບຽນັສຳ�ກົນັຂອີງທ່�ນັ

ເພື� ອຮ່ບັປົະກນັຸວ� າ ຫືງັຈັາກໄລັຍະເວລັາ 10 ປ່ົ ຈັາກການຸຈັດົທະບຽນຸ ເຄູ່ື� ອງໝາຍຂອງທ� ານຸຍງັຈັະໄດຮ້່ບັການຸປົົກປົອ້ງ ເພ່� ມຕູ້ື� ມອກ່ ເປັົນຸເວລັາ 
 

10 ປ່ົ ໃນຸອານຸາເຂດທ່� ທ� ານຸຕູ້ອ້ງການຸ; ທ� ານຸພຽງແຕູ້� ຕໍູ້� ອາຍຸການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸຂອງທ� ານຸ  ໂດຍຈັ� າຍຄູ່� າທໍານຸຽມທ່� ຈັາໍເປັົນຸ ໃຫອ້ງົການຸ WIPO. 
ຄູ່� າທໍານຸຽມສໍັາລັບັການຸຕໍູ້� ອາຍຸ ລັວມທງັ ຄູ່� າທໍານຸຽມເບືອ້ງຕູ້ົນຸ້ (653 ສັະວດິຟຣິັ� ງ), ຄູ່� າທໍານຸຽມສັະເພາະປົະເທດ ສໍັາລັບັແຕູ້� ລັະພາຄູ່ທ່່� ຖກືລັະບຸຂໍ

 

ການຸປົົກປົອ້ງທ່� ໄດກ້ໍານຸດົ (http://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html), ຄູ່� າທໍານຸຽມເພ່� ມປົະເທດ (100 ສັະວດິຟຣິັ� ງ) 
 

ສໍັາລັບັແຕູ້� ລັະພາຄູ່ທ່່� ຖກືລັະບຸຂໍການຸປົົກປົອ້ງທ່� ບໍ� ໄດຮ້່ບັຮ່ອງເອາົລັະບບົຄູ່� າທໍານຸຽມສັະເພາະປົະເທດ ແລັະ ຄູ່� າທໍານຸຽມເພ່� ມໝວດ (100 ສັະວດິ
 

ຟຣິັ� ງ) ສໍັາລັບັແຕູ້� ລັະລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ ແລັະ ການຸບໍລັກິານຸ  ທ່� ເກນຸ່ສັາມໝວດ, ຍກົເວັນຸ້ກໍລັະນຸທ່່� ທ� ານຸຕໍູ້� ອາຍຸການຸປົົກປົອ້ງຢ່່� ໃນຸບນັຸດາພາຄູ່ທ່່� ຖກື

 

ລັະບຸຂໍການຸປົົກປົອ້ງ  ທ່� ໄດກ້ໍານຸດົຄູ່� າທໍານຸຽມສັະເພາະປົະເທດ.

3 23 ສັະມາຊິກສັະຫະພັນຸມາດຣິ່ດທ່�ໄດ້ປົະກາດຕູ້ົນຸວ�າ ບໍ�ຮ່ັບຮ່່້ຜູ້ົນຸຂອງການຸບັນຸທ້ກ ການຸອະນຸຸຍາດນຸໍາໃຊ້ໃນຸລັະບົບການຸຈັົດທະບຽນຸສັາກົນຸ ລັວມມ່: ອັຟການຸິສັະຖານຸ, ອົງການຸຊັບສັິນຸ 
ທາງປົັນຸຍາອາຟຣິິກາ (OAPI), ບຣິາຊິນຸລັ໌, ກຳປົ່ເຈັຍ, ການຸາດາ, ຈັ່ນຸ, ໂກລັົມເບຍ, ກຳເບຍ, ຈັໍເຈັຍ, ອິນຸເດຍ, ອິນຸໂດເນຸເຊຍ, ຍ່�ປົຸ�ນຸ, ກ່ຣິ໌ກິສັຖານຸ, ສັປົປົ. ລັາວ, ມາລັາວ່, ມາເລັເຊຍ, ເມັກຊິໂກ, 
ສັາທາລັະນຸະລັັດເກົາຫື່, ສັາທາລັະນຸະລັັດມອນຸໂດວາ, ສັະຫະພັນຸລັັດເຊຍ, ຊາມົວ, ສັິງກະໂປົ ແລັະ ໄທ. ໃນຸພາຄູ່່ເຫືົ�ານຸັ້ນຸ, ການຸບັນຸທ້ກການຸອະນຸຸຍາດນຸໍາໃຊ້ ຕູ້້ອງດຳເນຸ່ນຸໂດຍກົງກັບສັຳນຸັກງານຸ 
ເຄູ່ື�ອງໝາຍການຸຄູ່້າໂດຍອ່ງຕູ້າມກົດໝາຍພາຍໃນຸປົະເທດ.. ປົະເທດອົດສັະຕູ້າລັ່ ແລັະ ນຸິວຊ່ແລັນຸໄດ້ປົະກາດຕູ້ົນຸວ�າ ບໍ�ໄດ້ກຳນຸົດໃຫ້ມ່ການຸບັນຸທ້ກການຸອະນຸຸຍາດນຸໍາໃຊ້ ພາຍໃຕູ້້ກົດໝາຍ 
ພາຍໃນຸປົະເທດ,  ດັ�ງນຸັ້ນຸການຸບັນຸທ້ກການຸອະນຸຸຍາດນຸໍາໃຊ້ໃນຸລັະບົບການຸຈັົດທະບຽນຸສັາກົນຸ ແມ�ນຸບໍ�ມ່ຜູ້ົນຸໃນຸອານຸາເຂດຂອງພວກເຂົາ.

ກ�ນັຕຳ�ອີ�ຍຸ / ກ�ນັແກ�ໄຂກ�ນັຂຶ�ນັທະບຽນັສຳ�ກົນັ



| 24

ການຸບໍລັກິານຸຕໍູ້� ອາຍຸແບບເອເລັກັໂຕູ້ຣິນຸກິຂອງການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ ແມ� ນຸສັາມາດເຮ່ດັໄດໃ້ນຸເວບັໄຊທຂ໌ອງອງົການຸ WIPO ແລັະ ທ� ານຸສັາມາດ 

ເຂົາ້ເຖງິໄດຜູ້້� ານຸທາງເວບັໄຊຕູ້ ໌ WIPO IP Portal (https://webaccess.wipo.int/trademarks_ren/?lang=EN). ທ� ານຸສັາມາດຄໍູ່າ 
ນຸວນຸຄູ່� າທໍານຸຽມທ່� ຈັະຕູ້ອ້ງຈັ� າຍສໍັາລັບັການຸຕໍູ້� ອາຍຸການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸຂອງທ� ານຸ ໂດຍນຸໍາໃຊເ້ຄູ່ື� ອງມຄໍືູ່ານຸວນຸຄູ່� າທໍານຸຽມ (Fee Calculator) 
ຂອງອງົການຸ WIPO (http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp).  

ທ� ານຸສັາມາດຈັ� າຍຄູ່� າທໍານຸຽມການຸຕໍູ້� ອາຍຸ ໂດຍນຸໍາໃຊບ້ດັເຄູ່ຣິດດິ ຫື ືບນັຸຊກ່ະແສັລັາຍວນັຸຂອງອງົການຸ WIPO ຖາ້ມ.່

ຄູ່� າທໍານຸຽມການຸຕໍູ້� ອາຍຸ ທ່� ຄູ່ວນຸຈັ� າຍໃຫອ້ງົການຸ WIPO ຢ່� າງຊາ້ສຸັດແມ� ນຸໃນຸວນັຸທໝ່ດົອາຍຸຂອງການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ. ການຸຊໍາລັະຄູ່� າທໍານຸຽມ 
ສັາມາດຊໍາລັະພາຍໃນຸເວລັາຫກົເດອືນຸ ຫືງັຈັາກວນັຸໝດົອາຍຸ (ໄລັຍະຜູ້� ອນຸຜູ້ນັຸ) ແຕູ້� ໃນຸເວລັາດຽວກນັຸ ຕູ້ອ້ງໄດຈ້ັ� າຍຄູ່� າປັົບໄໝ. ອງົການຸ WIPO 
ບນັຸທກ້ການຸຕໍູ້� ອາຍຸ ວນັຸຄູ່ບົກໍານຸດົ ເຖງິວ� າໄດຈ້ັ� າຍຄູ່� າທໍານຸຽມພາຍໃນຸໄລັຍະຜູ້� ອນຸຜູ້ນັຸແລັວ້ກໍຕູ້າມ.

ວນັຸທຂ່ອງການຸຕໍູ້� ອາຍຸການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸຂອງທ� ານຸ ຈັະມ່
ຜູ້ນົຸສັກັສັດິຄູ່ກືນັຸສໍັາລັບັທງັໝດົພາຄູ່ທ່່� ຖືກລັະບຸຂໍການຸປົົກປົ້ອງ. 
ນຸ່ແ້ມ� ນຸຂໍໄ້ດປ້ົຽບທ່� ຊດັເຈັນຸ ຂອງລັະບບົມາດຣິດິ ເມື� ອປົຽບທຽບ
ກບັການຸຈັດົທະບຽນຸພາຍໃນຸປົະເທດ ຊ້� ງທ� ານຸມເ່ຄູ່ື� ອງໝາຍການຸ

 

ຄູ່າ້ທ່� ຕູ້ອ້ງການຸຕໍູ້� ອາຍຸຢ່່� ໃນຸບນັຸດາສໍັານຸກັງານຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້
 

ແຍກຕູ້� າງຫາກ ໃນຸວນັຸທຕູ່້� າງກນັຸ.

5.3. ກ�ນັເພິ�ງພ�ເຄື�ອີງໝ�ຍເບື�ອີງຕົ�ນັ ແລະ ກ�ນັປ�ຽນັສຳະຖ�ນັະພ�ບ ພ�ຍໃນັຫ້�ປີ - 
ຄວ�ມເປັນັເອີກະລ�ດ

ສັິ� ງສໍັາຄູ່ນັຸທ່� ຄູ່ວນຸພຈິັາລັະນຸາ ກໍຄູ່ໃືນຸລັະຫວ� າງໄລັຍະເວລັາ 5 ປ່ົ (ໄລັຍະເພ່� ງພາ), ຜູ້ນົຸຂອງການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸຂອງທ� ານຸ ຍງັຈັະຂ້ນຸ້ກບັຜູ້ນົຸສຸັດ
 

ທາ້ຍຂອງເຄູ່ື� ອງໝາຍເບືອ້ງຕູ້ົນຸ້ຂອງທ� ານຸ (ຄໍູ່າຮ່ອ້ງ ຫື ືການຸຈັດົທະບຽນຸ) ຢ່່� ໃນຸ ສັປົປົ ລັາວ. ດວ້ຍເຫດຜູ້ນົຸໃດກໍຕູ້າມ, ເຄູ່ື� ອງໝາຍເບືອ້ງຕູ້ົນຸ້ຂອງທ� ານຸ 
ໃນຸ ສັປົປົ ລັາວ  ສັິນຸ້ສຸັດຜູ້ນົຸຢ່່� ໃນຸທງັໝດົ ຫື ືບາງສັ� ວນຸ (ການຸປົະຕູ້ເິສັດ ຫື ືການຸເພກ່ຖອນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງເບືອ້ງຕູ້ົນຸ້ຂອງທ� ານຸ, ຫື ືການຸຍກົເລັກ່, ການຸສັະ

 

ຫືະສັດິ, ການຸລັບົລັາ້ງ, ການຸເປັົນຸໂມຄູ່ະ ຫື ືການຸໝດົອາຍຸ ຂອງການຸຈັດົທະບຽນຸເບືອ້ງຕູ້ົນຸ້ຂອງທ� ານຸ) ພາຍໃນຸຫາ້ປ່ົ ນຸບັຈັາກວນັຸທຂ່ອງການຸຈັດົທະ
ບຽນຸສັາກນົຸຂອງທ� ານຸ), ການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸຂອງທ� ານຸຈັະຖກືຍກົເລັກ່ ທງັໝດົ ຫື ືບາງສັ� ວນຸ   (ສັະເພາະບາງລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ ຫື ືການຸບໍລັກິານຸ).

ເພື� ອຫຸືດຜູ້� ອນຸຜູ້ນົຸກະທບົທ່� ຕູ້າມມາຂອງໄລັຍະເພິ� ງພານຸ່,້ ອານຸຸສັນັຸຍາມາດຣິດິ ໄດເ້ຮ່ດັໃຫມ້ຄູ່່ວາມເປັົນຸໄປົໄດຂ້ອງການຸປົ� ຽນຸແປົງສັະຖານຸະຂອງການຸ
ຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸຂອງທ� ານຸ ມາເປັົນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂໍຈັດົທະບຽນຸພາຍໃນຸປົະເທດ ຫື ື ພາກພືນຸ້ ໃນຸແຕູ້� ລັະພາຄູ່ທ່່� ຖກືລັະບຸຂໍການຸປົົກປົອ້ງ ພາຍໃນຸເວລັາ 
ສັາມເດອືນຸ ຫືງັຈັາກການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸຂອງທ� ານຸ, ທ� ານຸອາດຈັະຂໍຈັດົທະບຽນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍດຽວກນັຸນຸັນຸ້ ຢ່່� ໃນຸບນັຸດາພາຄູ່ທ່່� ຖກືລັະບຸຂໍການຸ

 

ປົົກປົອ້ງ ແລັະ ຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂໍຈັດົທະບຽນຸເຫືົ� ານຸັນຸ້ (ອງ່ຕູ້າມການຸປົ� ຽນຸແປົງສັະຖານຸະຂອງການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸຂອງທ� ານຸ)ຈັະໄດຮ້່ບັການຸປົະຕູ້ບິດັຄູ່ກືບັ
 

ຄໍູ່າຮ່ອ້ງທ່� ໄດຍ້ື� ນຸໃນຸວນັຸທຂ່ອງການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸດັງ້ເດມ່ (ຈັ້� ງເປັົນຸການຸຮ່ກັສັາສັດິທ່� ທ� ານຸມມ່າແຕູ້� ເບືອ້ງຕູ້ົນຸ້). 

ໃນຸຕູ້ອນຸທາ້ຍຂອງໄລັຍະເວລັາຫາ້ປ່ົແຫ� ງການຸເພິ� ງພາ, ການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸຂອງທ� ານຸ ຈັະບໍໍ� ຂ້ນຸ້ກບັເຄູ່ື� ອງໝາຍເບືອ້ງຕູ້ົນຸ້ຂອງທ� ານຸອກ່ ແລັະ 
ບໍ� ສັາມາດຖກືຍກົເລັກ່ໄດອ້ກ່ຕໍູ້� ໄປົ. 

5.4. ເຄື�ອີງມືອີອີນັລ�ຍເພື�ອີກ�ນັຕິດຕ�ມ ແລະ ຄຸ�ມຄອີງເຄື�ອີງໝ�ຍກ�ນັຄ້�ພ�ຍຫືັງ
ກ�ນັຈຳົດທະບຽນັສຳ�ກົນັ

ນຸອກຈັາກການຸບໍລັກິານຸອອນຸລັາຍທ່� ໄດກ້� າວມາຂາ້ງເທງິ ທ່� ອໍານຸວຍຄູ່ວາມສັະດວກ ໃນຸການຸປົະກອບຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸ (ຕູ້ວົຊ� ວຍໃນຸການຸປົະກອບ
 

ຄໍູ່າຮ່ອ້ງພາຍໃຕູ້ອ້ານຸຸສັນັຸຍາມາດຣິດິ) ຫື ື Madrid Application Assistant), ການຸຈັດັລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ ແລັະ ການຸບໍລັກິານຸ (MGS),  
ການຸຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂໍເພ່� ມປົະເທດ (ການຸລັະບຸເພື� ອຂໍເພ່� ມປົະເທດແບບເອເລັກັໂຕູ້ຣິນຸກິ ຫື ືe - Subsequent Designation), ການຸຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງ

 

ຂໍຕໍູ້� ອາຍຸ (ການຸບໍລັກິານຸຕໍູ້� ອາຍຸແບບເອເລັກັໂຕູ້ຣິນຸກິ ຫລັ ື e-Renewal service ທ່�  WIPO IP Portal), ແລັະຄໍູ່ານຸວນຸຄູ່� າທໍານຸຽມ 
(ເຄູ່ື� ອງມຄໍືູ່ານຸວນຸຄູ່� າທໍານຸຽມ), ອງົການຸ WIPO ໃຫບໍ້ລັກິານຸອອນຸລັາຍອກ່ສັອງຢ່� າງ ທ່� ເຮ່ດັໃຫມ້ຄູ່່ວາມສັະດວກສັະບາຍຫືາຍຂ້ນຸ້ ໃນຸການຸຕູ້ດິຕູ້າມ

 

ການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸຂອງທ� ານຸ ແລັະ ຕູ້ດິຕູ້າມຄູ່່� ແຂ� ງຂອງທ� ານຸ ແລັະ ສັາມາດບໍລັຫິານຸການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸຂອງທ� ານຸໄດງ້� າຍຂ້ນຸ້. ລຸັ� ມນຸ່ແ້ມ� ນຸ
 

ຄໍູ່າອະທບິາຍໂດຍຫຍໍຂ້ອງການຸບໍລັກິານຸສັອງຢ່� າງນຸ່.້ 

ເພື�ອີຕຳ�ອີ�ຍຸກ�ນັຂຶ�ນັທະບຽນັສຳ�ກົນັຂອີງທ່�ນັ, ໃຫ�ໃຊ�ບຳລິກ�ນັ 
ລະບົບກ�ນັຕຳ�ອີ�ຍຸແບບເອີເລັກໂຕຣົນັິກໄດ�ທີ�ເວັບໄຊຕ໌ WIPO IP Portal
https://ipportal.wipo.int/

ຄຳແນັະນຳ
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 5.4.1. ລະບົບຕິດຕ�ມກ�ນັຈຳົດທະບຽນັເຄື�ອີງໝ�ຍກ�ນັຄ້� ຜູ້່�ນັລະບົບມ�ດຣົິດ

ລັະບບົຕູ້ດິຕູ້າມການຸຈັດົທະບຽນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ ຜູ້� ານຸລັະບບົມາດຣິດິ (http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/) ແມ� ນຸການຸ 
ບໍໍລັກິານຸອອນຸລັາຍຂອງອງົການຸ WIPO ທ່� ຊ� ວຍໃຫທ້� ານຸເຂົາ້ເຖງິຂໍມ້່ນຸທງັໝດົຂອງເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ທ່� ໄດຈ້ັດົທະບຽນຸພາຍໃຕູ້ລ້ັະບບົມາດຣິດິ ຊ້�

ງມກ່ານຸເຊື� ອມຕໍູ້� ສໍັາລັບັການຸຄູ່ົນຸ້ຫາຂໍມ້່ນຸດວ້ຍຫືາຍທາງເລັອືກ (ການຸຄູ່ົນຸ້ຫາແບບງ� າຍດາຍ, ການຸຄູ່ົນຸ້ຫາໃນຸລັະດບັສ່ັງ, ການຸຄູ່ົນຸ້ຫາຂໍມ້່ນຸຕູ້າມເວລັາ

 

ຕູ້ວົຈັງິ ແລັະ ການຸຄູ່ົນຸ້ຫາຮ່່ບພາບ).   
 
ການຸນຸາໍໃຊ ້ Madrid Monitor ເພື� ອການຸຄູ່ົນຸ້ຫາຂໍມ້ນຸ່ຕູ້າມເວລັາຕູ້ວົຈັງິ, ທ� ານຸສັາມາດຕູ້ດິຕູ້າມສັະຖານຸະຂອງຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸຂອງທ� ານຸ ໃນຸຂະນຸະທ່� ຜູ້� ານຸ

 

ຂະບວນຸການຸກວດສັອບໂດຍ ອງົການຸ WIPO ແລັະ ທ� ານຸຍງັສັາມາດຕູ້ດິຕູ້າມຄູ່ວາມຄູ່ບືໜ້າ້ຂອງການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸຂອງທ� ານຸ ໃນຸແຕູ້� ລັະພາຄູ່ທ່່� ຖກື 

ລັະບຸຂໍການຸປົົກປົອ້ງ ແລັະ ກວດເບິ� ງວ� າ ເຄູ່ື� ອງໝາຍຂອງທ� ານຸ ໄດຮ້່ບັການຸປົົກປົອ້ງ  ຫື ືຖກືປົະຕູ້ເິສັດ.  

ການຸຄູ່ົນຸ້ຫາແບບງ� າຍດາຍ ແລັະ ການຸຄູ່ົນຸ້ຫາລັະດບັສ່ັງ ຊ� ວຍໃຫທ້� ານຸຄູ່ົນຸ້ຫາຂໍມ້່ນຸທງັໝດົຂອງເຄູ່ື� ອງໝາຍໃນຸຖານຸຂໍມ້່ນຸຂອງລັະບບົມາດຣິດິ ດວ້ຍ

 

ຄໍູ່າສັບັ (ເຄູ່ື� ອງໝາຍ, ສັນິຸຄູ່າ້ ຫື ືການຸບໍລັກິານຸ, ຊື� ຂອງຜູ່້ຖ້ສືັດິ, ຜູ່້ຕູ້້າງໜ້າ້, ສໍັານຸກັງານຸຕູ້ົນຸ້ກໍາເນຸດ່, ພາຄູ່ທ່່� ຖກືລັະບຸຂໍການຸປົົກປົອ້ງ, ແລັະ ອື� ນຸໆ), 
ດວ້ຍເລັກທ ່(ເລັກທກ່ານຸຈັດົທະບຽນຸ, ຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂໍຈັດົທະບຽນຸເບືອ້ງຕູ້ົນຸ້, ການຸຈັດັໝວດສັາກນົຸ, ລັະຫດັວຽນຸນຸາ, ແລັະ ອື� ນຸໆ) ຫື ືການຸລັວມກນັຸຂອງ

 

ສັິ� ງທ່� ກ� າວມານຸັນຸ້. ການຸຄູ່ົນຸ້ຫາຮ່່ບພາບ ຊ� ວຍໃຫທ້� ານຸຄູ່ົນຸ້ຫາ ໂດຍການຸເລັອືກເອາົຮ່່ບພາບ, ປົະເພດຮ່່ບພາບ ຫື ືຍຸດທະສັາດໃນຸການຸຄູ່ົນຸ້ຫາຮ່່ບພາບ.

Madrid Monitor ຍງັອະນຸຸຍາດໃຫທ້� ານຸເຂົາ້ເຖງິຂໍມ້ນຸ່ຢ່່� ໃນຸຈັດົໝາຍເຫດ (Gazette) ຂອງອງົການຸ WIPO ກ� ຽວກບັເຄູ່ື� ອງໝາຍສັາກນົຸ (http://
www.wipo.int/madrid/monitor/en/#gazettnd/), ການຸພມິເຜູ້ຍ່ແຜູ້� ຂໍມ້ນຸ່ທາງການຸເປັົນຸລັາຍສັບັປົະດາຂອງລັະບບົມາດຣິດິ ທ່� ປົະກອບດວ້ຍຂໍມ້ນຸ່

 

ຫືາ້ສຸັດຂອງການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ, ການຸຕໍູ້� ອາຍຸ, ການຸລັະບຸຂໍເພ່� ມປົະເທດ ແລັະ ການຸດດັແກກ້ານຸຈັດົທະບຽນຸ. 

ເພື� ອອໍານຸວຍຄູ່ວາມສັະດວກໃນຸການຸຕູ້ດິຕູ້າມເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ຂອງທ� ານຸ ແລັະ/ຫື ືເຄູ່ື� ອງໝາຍຂອງຄູ່່� ແຂ� ງຂອງທ� ານຸ, Madrid Monitor ອະນຸຸຍາດໃຫທ້� ານຸ
 

ລັງົທະບຽນຸເພື� ອຮ່ບັຂໍມ້ນຸ່ແຈັງ້ເຕູ້ອືນຸຜູ້� ານຸທາງອເ່ມລັ ກ� ຽວກບັການຸປົ� ຽນຸແປົງຕູ້� າງໆທ່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ທ່� ທ� ານຸສັນົຸໃຈັ. ຖາ້ຫາກຕູ້ອ້ງການຸ

 

ສັະໝກັລັງົທະບຽນຸເພື� ອຮ່ບັຂໍມ້ນຸ່ແຈັງ້ເຕູ້ອືນຸຜູ້� ານຸທາງອເ່ມລັ, ທ� ານຸຕູ້ອ້ງມບ່ນັຸຊຜຸູ່້ໃ້ຊ ້ ຂອງອງົການຸ WIPO ຊ້� ງສັາມາດສັາ້ງໄດທ້່� ເວບັໄຊຕູ້ ໌ https://
www3.wipo.int/wipoaccounts/generic/public/register.xhtml
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 5.4.2. ເຄື�ອີງມືຄຸ�ມຄອີງເອີກະສຳ�ນັກ�ນັຈົຳດທະບຽນັເຄື�ອີງໝ�ຍກ�ນັຄ້�ຜູ່້�ນັລະບົບມ�ດຣິົດ (MPM)
 
Madrid Portfolio Manager (MPM) ຫື ື ລັະບບົຄຸູ່ມ້ຄູ່ອງເອກະສັານຸຈັດົທະບຽນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ ຜູ້� ານຸລັະບບົມາດຣິດິ ແມ� ນຸບໍລັກິານຸ 

ອອນຸລັາຍຂອງ WIPO ຢ່່� ທ່� ເວບັໄຊຕູ້ ໌WIPO IP Portal (https://ipportal.wipo.int/) ທ່� ຊ� ວຍໃຫທ້� ານຸຄຸູ່ມ້ຄູ່ອງເອກະສັານຸການຸຈັດົທະບຽນຸ 

ເຄູ່ື� ອງຫມາຍການຸຄູ່າ້ສັາກນົຸຂອງທ� ານຸ ດວ້ຍການຸເຂົາ້ເຖງິຂໍມ້່ນຸຈັາກບນັຸຊດ່ຽວ ທ່� ມຄູ່່ວາມປົອດໄພ. ໃນຸການຸເຂົາ້ໃຊເ້ວບັໄຊຕູ້ ໌WIPO IP Portal 
ແລັະ ໃຊ ້ MPM ນຸັນຸ້,  ທ� ານຸຕູ້ອ້ງມບ່ນັຸຊຜູ່່້ໃ້ຊຂ້ອງອງົການຸWIPO (https://www3.wipo.int/wipoaccounts/generic/public/
register.xhtml). ຊ້� ງເຊື� ອມຕໍູ້� ກບັທ່� ຢ່່� ອເ່ມລັ. ທ� ານຸສັາມາດສັາ້ງລັາຍການຸເອກະສັານຸຂອງທ� ານຸເອງໂດຍການຸຮ່ວບຮ່ວມຂໍມ້່ນຸທງັໝດົກ� ຽວກບັ

 

ການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸທ່� ເຊື� ອມໂຍງກບັທ່� ຢ່່� ອເ່ມລັດຽວ.

ການຸໃຊ ້MPM, ທ� ານຸສັາມາດຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂໍປົ� ຽນຸແປົງຂໍມ້່ນຸການຸຕໍູ້� ອາຍຸ ແລັະ ການຸລັະບຸຂໍເພ່� ມປົະເທດ; ຕູ້ດິຕູ້າມສັະຖານຸະຂອງຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂອງທ� ານຸ, 
ຊໍາລັະຄູ່� າທໍານຸຽມ; ມອບຄູ່ວາມຮ່ບັຜູ້ດິຊອບໃຫຕູ້້ວົແທນຸໃນຸການຸຄຸູ່ມ້ຄູ່ອງເອກະສັານຸທງັໝດົ ຫື ື ບາງສັ� ວນຸ; ກວດເບິ� ງ ແລັະ ດາວໂຫືດຂໍມ້່ນຸກ� ຽ

 

ວກບັການຸຕູ້ດິຕໍູ້� ພວົພນັຸຈັາກສໍັານຸກັງານຸ ເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ ແລັະ ອງົການຸ WIPO ທ່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການຸຈັດົທະບຽນຸຂອງທ� ານຸ ແລັະ ສັະເໜ້ຂໍ່ຂໍມ້່ນຸ
 

ຈັາກລັະບບົການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ. 
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6. ກ�ນັປົກປ�ອີງເຄື�ອີງໝ�ຍກ�ນັຄ້�ຂອີງທ່�ນັ ຢູ່້�ໃນັສຳະຫະພ�ບ ເອີີຣົົບ
ໃນຸສັະຫະພາບ ເອຣ່ິບົ (EU) ມລ່ັະບບົສໍັາລັບັການຸຈັດົທະບຽນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ ສັ່� ລັະດບັ. ສັິ� ງທ່� ທ� ານຸເລັອືກ 

 

ຂ້ນຸ້ກບັຄູ່ວາມຕູ້ອ້ງການຸຂອງທຸລັະກດິຂອງທ� ານຸ.

ຫາກທ� ານຸຕູ້ອ້ງການຸປົົກປົອ້ງຢ່່� ໃນຸປົະເທດສັະມາຊກິດຽວ ຂອງ EU, ທ� ານຸສັາມາດຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂໍຈັດົທະບຽນຸເຄູ່ື� ອງ
 

ໝາຍການຸຄູ່າ້ ໂດຍກງົກບັສໍັານຸກັງານຸຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາທ່� ກ� ຽວຂອ້ງ. ນຸ່ແ້ມ� ນຸ ເສຳັ�ນັທ�ງກ�ນັປົກປ�ອີງພ�ຍໃນັ 
ປະເທດ ຢ່່� ໃນຸ 24 ປົະເທດ ສັະມາຊກິ EU (ອອັດສັະເຕູ້ຣິຍ, ບຸນຸກາເຣິຍ, ໂຄູ່ຣິເອເຊຍ, ໄຊປົຣິດັ,  
ສັາທາລັະນຸະລັດັເຊກັ, ເດນັຸມາກ, ເອດັສັະໂຕູ້ເນຸຍ, ຟິນຸແລັນຸ, ຝ່ຣິັ� ງ, ເຢ່ຍລັະມນັຸ, ກຣິ່ດສັ,໌ ຮ່ງັກາຣິ່, ໄອແລັນຸ,  

ອຕູ່້າລັ,່ ລັດັເວຍ, ລັທ່ວົເນຸຍ, ມອລັຕູ້າ, ໂປົແລັນຸ, ໂປົຕຸູ້ຍການຸ, ໂຣິມາເນຸຍ, ສັະໂລັວາເກຍ, ສັະໂລັວເິນຸຍ,  
ແອດັສັະປົາຍ, ແລັະ ສັະວເ່ດນັຸ).

ຫາກທ� ານຸຕູ້ອ້ງການຸການຸປົົກປົອ້ງຢ່່� ໃນຸປົະເທດ ເບວຢ່ຽມ, ລັກັເຊມເບກ່ ແລັະ ເນຸເທແ່ລັນຸ, ທ� ານຸສັາມາດຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງ 

ຂໍຈັດົທະບຽນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ ທ່� ສໍັານຸກັງານຸຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາເບນັຸນຸາລັກັ (BOIP), ສໍັານຸກັງານຸຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາ
 

ໃນຸລັະດບັພາກພືນຸ້ສໍັາລັບັການຸປົົກປົອ້ງເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ ໃນຸສັາມປົະເທດສັະມາຊກິເຫືົ� ານຸັນຸ້. ນຸ່ແ້ມ� ນຸເສຳັ�ນັທ�ງກ�ນັປົກປ�ອີງໃນັພ�ກພື�ນັ 
ເບັນັນັ�ລັກ.

ຫາກທ� ານຸຕູ້ອ້ງການຸປົົກປົອ້ງຢ່່� ໃນຸຫືາຍປົະເທດສັະມາຊກິຂອງ EU, ທ� ານຸສັາມາດຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂໍຈັດົທະບຽນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ສັະຫະພາບເອ່
ຣິບົ (EUTM) ຈັາກສໍັານຸກັງານຸຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາສັະຫະພາບເອຣ່ິບົ (EUIPO) - ນຸ່ແ້ມ� ນຸເສຳັ�ນັທ�ງກ�ນັປົກປ�ອີງໃນັສຳະຫະພ�ບເອີີຣົົບ. 
EUTM ແມ� ນຸໃຊໄ້ດໃ້ນຸອານຸາເຂດທງັໝດົ 27 ປົະເທດ ສັະມາຊກິຂອງ EU. 

ເສັັນຸ້ທາງທສ່ັ່� ສໍັາລັບັການຸປົົກປົອ້ງເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ ໃນຸ EU ແມ� ນຸເສຳັ�ນັທ�ງກ�ນັປົກປ�ອີງສຳ�ກົນັ ຫື ືລັະບບົມາດຣິດິ, ຊ້� ງສັາມາດໃຊຮ້່� ວມກບັ 

ເສັັນຸ້ທາງໃດໜ້້� ງໃນຸສັາມເສັັນຸ້ທາງທ່� ກ� າວມານຸັນຸ້. ບຸກຄູ່ນົຸທ່� ຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸ ພາຍໃຕູ້ລ້ັະບບົມາດຣິດິ ສັາມາດລັະບຸຂໍການຸປົົກປົອ້ງ  ຢ່່� ໃນຸສັະເພາະ

 

ປົະເທດສັະມາຊກິຂອງ EU ປົະເທດດຽວທ່� ເປັົນຸພາຄູ່ຂ່ອງອານຸຸສັນັຸຍາມາດຣິດິ ຫື ືລັະບຸເອາົ ເບນັຸນຸາລັກັ (ສໍັາລັບັການຸປົົກປົອ້ງ ປົະເທດ ເບວຢ່ຽມ, 
ລັກັເຊມເບກ່ ແລັະ ເນຸເທແ່ລັນຸ), ຫື ືສັາມາດລັະບຸເອາົສັະຫະພາບເອຣ່ິບົ (ສໍັາລັບັການຸປົົກປົອ້ງ ໃນຸ 27 ປົະເທດ ສັະມາຊກິຂອງ EU ໂດຍຜູ້� ານຸ 
ການຸລັະບຸພຽງຄູ່ັງ້ດຽວ).4

 
ໃນຸພາກນຸ່ຈ້ັະວເິຄູ່ະຜູ້ນົຸປົະໂຫຍດຂອງການຸໄດຮ້່ບັສັດິຕໍູ້� ເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ ທ່� ມຜູ່້ນົຸໃນຸທງັໝດົ 27 ປົະເທດ ສັະມາຊກິຂອງ EU ໂດຍການຸໃຊເ້ສັັນຸ້

 

ທາງເອຣ່ິບົ (ຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງໂດຍກງົກບັສໍັານຸກັງານຸ EUIPO) ຫື ືໃຊເ້ສັັນຸ້ທາງສັາກນົຸ (ຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງຜູ້� ານຸລັະບບົມາດຣິດິໂດຍລັະບຸເອາົEU). 

6.1. ກ�ນັຍື�ນັຄຳ�ຮັ້ອີງໂດຍກົງທີ�ສຳຳ�ນັັກງ�ນັຊັບສຳິນັທ�ງປັນັຍ�ສຳະຫະພ�ບ ເອີີຣົົບ (EUIPO) 

ການຸຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂໍຈັດົທະບຽນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ສັະຫະພາບເອຣ່ິບົ (EUTM) ໂດຍ
 

ກງົທ່� ສໍັານຸກັງານຸ EUIPO ແທນຸທ່� ຈັະຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂໍຈັດົທະບຽນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ 
 

ແຍກຕູ້� າງຫາກ  ແລັະ ໄດຮ້່ບັສັດິແຍກຕູ້� າງຫາກ ພາຍໃຕູ້ລ້ັະບບົພາຍໃນຸແຕູ້� ລັະປົະເທດ  
+ ເບນັຸນຸາລັກັທ່� ມຢ່່່� ໃນຸສັະຫະພາບ ເອຣ່ິບົ (EU) ເປັົນຸເສັັນຸ້ທາງທ່� ໜ້າ້ສັນົຸໃຈັ ຫາກ

 

ທ� ານຸຕູ້ອ້ງການຸໄດຮ້່ບັສັດິຕໍູ້� ເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ດຽວທ່� ມຜູ່້ນົຸຢ່່� ໃນຸທງັໝດົ 27 ປົະເທດ 
 

ສັະມາຊກິ.

ທ� ານຸສັາມາດຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂໍຈັດົທະບຽນຸແບບອອນຸລັາຍທ່� ເວບັໄຊທຂ໌ອງສໍັານຸກັງານຸ EUIPO ດັ� ງລຸັ� ມນຸ່:້ (https://euipo.europa.eu/
ohimportal/en/apply-now). EUTM ໃຫສ້ັດິແກ� ທ� ານຸແຕູ້� ພຽງຜູ່້ດ້ຽວ ທ່� ມຜູ່້ນົຸຢ່່� ໃນຸທຸກປົະເທດ  ສັະມາຊກິຂອງ EU (ໃນຸປັົດຈັບຸນັຸ ແລັະ 
ອານຸາຄູ່ດົ) ດວ້ຍລັາຄູ່າທ່� ສັມົເຫດສັມົຜູ້ນົຸ (ຄູ່� າທໍານຸຽມເບືອ້ງຕູ້ນົຸ 850 ເອໂ່ຣິ ໃນຸເດອືນຸມງັກອນຸ 2021, ສໍັາລັບັການຸຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂໍຈັດົທະບຽນຸ

 

4 ຫືັງຈັາກການຸຖອນຸຕູ້ົວອອກຈັາກສັະຫະພາບເອ່ຣິົບ ຂອງອັງກິດ (Brexit), ແລັະ ພາຍຫືັງສັິ້ນຸສັຸດໄລັຍະຂ້າມຜູ້�ານຸ (31 ທັນຸວາ 2020), ການຸຈັົດທະບຽນຸສັາກົນຸຜູ້�ານຸລັະບົບມາດຣິ່ດ (IR) ທ່�ມ່ຜູ້ົນຸບັງຄູ່ັບ 
ໃຊ້ໃນຸສັະຫະພາບເອ່ຣິົບນຸັ້ນຸ ແມ�ນຸບໍ�ມ່ຜູ້ົນຸບັງຄູ່ັບໃຊ້ໃນຸອັງກິດ. ອັງກິດໄດ້ ສັືບຕູ້ໍ�ໃຫ້ການຸປົົກປົ້ອງເຄູ່ື�ອງໝາຍໃນຸ IR ໂດຍການຸບັນຸທ້ກ ລັົງໃນຸລັະບົບການຸຈັົດທະບຽນຸເຄູ່ື�ອງໝາຍການຸຄູ່້າຂອງອັງກິດ 
ເອງ ໂດຍປົຽບທຽບກັບທຸກໆ IR ທ່�ໄດ້ຮ່ັບການຸປົົກປົ້ອງໃນຸສັະຫະພາບເອ່ຣິົບກ�ອນຸວັນຸທ່ 1 ມັງກອນຸ 2021. ເຄູ່ື�ອງໝາຍການຸຄູ່້າອັງກິດທ່�ສັ້າງຂື້ນຸໃໝ�ເຫືົ�ານຸ່້ ແມ�ນຸບໍ�ຂ້້ນຸກັບ IR ແລັະ ຖືກປົົກປົ້ອງພາຍໃຕູ້ ້
ກົດໝາຍອັງກິດ. ເຈັົ້າຂອງເຄູ່ື�ອງໝາຍ ທ່�ຄູ່ຳຮ່້ອງສັາກົນຸ ຍັງຢ່່�ຂັ້ນຸຕູ້ອນຸພິຈັາລັະນຸາຈັອງສັະຫະພາບເອ່ຣິົບ ພາຍຫືັງສັິ້ນຸສັຸດໄລັຍະຂ້າມຜູ້�ານຸ ສັາມາດຍື�ນຸຄູ່ຳຮ່້ອງການຸຈັົດທະບຽນຸເຄູ່ື�ອງໝາຍການຸຄູ່້າ  
ຢ່່�ສໍັານຸກັງານຸຊັບສິັນຸທາງປັົນຸຍາອັງກດິພາຍໃນຸ 9 ເດືອນຸຫັືງຈັາກວັນຸທ່ 1 ມງັກອນຸ 2021, ແລັະ ສັາມາດຮັ່ກສັາວັນຸທ່ ທ່�ຍື�ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງລັະບຸຂໍການຸປົົກປ້ົອງໃນຸສັະຫະພາບເອ່ຣິບົ. ສັາໍລັບັລັາຍລັະອຽດເພ່�ມເຕູ່້ມ, 
ກະລັຸນຸາເບິ�ງຄູ່ຳແນຸະນຸຳຂອງລັັດຖະບານຸອັງກິດ, ໄດ້ທ່�ເວັບໄຊຕູ້໌: https://www.gov.uk/guidance/changes-to-international-trade-mark-registrations-after-the-transition-period
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ເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ສັະຫະພາບເອຣ່ິບົ ແບບອອນຸລັາຍ ໜ້້� ງຄໍູ່າຮ່ອ້ງທ່� ປົະກອບມໜ່້້� ງໝວດ; ສໍັາລັບັຂ ້ໍມ່ນຸຫືາ້ສຸັດກ� ຽວກບັຄູ່� າທໍານຸຽມ, ລັວມທງັ
 

ຄູ່� າທໍານຸຽມສໍັາລັບັໝວດເພ່� ມ ແລັະ ເຄູ່ື� ອງໝາຍລັວມໝ່�  EU ຫື ືເຄູ່ື� ອງໝາຍຮ່ບັຮ່ອງ, ກາລຸັນຸາເບິ� ງຂໍມ້່ນຸໃນຸເວບັໄຊທ:໌ (https://euipo.europa.
eu/ohimportal/en/fees-payable-direct-to-euipo). EUTM ມອ່າຍຸການຸປົົກປົອ້ງ 10 ປ່ົ ແລັະ ສັາມາດຕໍູ້� ອາຍຸໄດທຸ້ກໆ 10 ປ່ົ  

ຕູ້ະຫືອດໄປົ. ທ� ານຸຈັະສັາມາດບງັຄູ່ບັໃຊສ້ັດິຕໍູ້� ເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ສັະຫະພາບເອຣ່ິບົຂອງທ� ານຸ ໃນຸຕູ້ະຫືາດທ່� ມຜູ່່້ຊ້ມົໃຊເ້ກອືບ 450 ລັາ້ນຸຄູ່ນົຸ.

ໃນຸເວບັໄຊທຂ໌ອງ EUIPO (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-marks), ທ� ານຸຈັະໄດຮ້່ບັລັາຍລັະອຽດກ� ຽວກບັວທິຍ່ື� ນຸ
ຄໍູ່າຮ່ອ້ງ EUTM, ວທິຕູ່້ດິຕູ້າມຂັນຸ້ຕູ້ອນຸການຸຈັດົທະບຽນຸ ແລັະ ວທິຈ່ັດັການຸກບັ EUTM ຂອງທ� ານຸ ເມື� ອໄດຮ້່ບັຈັດົທະບຽນຸແລັວ້. 

6.2. ກ�ນັລະບຸ ສຳະຫະພ�ບ ເອີີຣົົບ (EU) ຜູ້່�ນັລະບົບມ�ດຣົິດ (ເສຳັ�ນັທ�ງສຳ�ກົນັ) ກ�ນັປະຕິບັດ
ທີ�ໄດ�ຮັັບຜູ້ົນັດີ

ຜູ້ນົຸປົະໂຫຍດທ່� ທ� ານຸຈັະໄດຮ້່ບັຈັາກເສັັນຸ້ທາງສັາກນົຸ ກໍຄູ່າ້ຍຄູ່ກືບັເສັັນຸ້ທາງເອຣ່ິບົ ລັວມທງັຜູ້ນົຸປົະໂຫຍດເພ່� ມເຕູ້ມ່ທ່� ເປັົນຸເອກະລັກັຂອງລັະບບົ

 

ມາດຣິດິ. ນຸບັແຕູ້� ປ່ົ 2004 ເປັົນຸຕູ້ົນຸ້ມາ ເມື� ອສັະຫະພາບເອຣ່ິບົໄດເ້ຂົາ້ເປັົນຸພາຄູ່ຂ່ອງອານຸຸສັນັຸຍາມາດຣິດິ, ຜູ່້ໃ້ຊລ້ັະບບົມາດຣິດິ ຈັະໄດຮ້່ບັສັດິໃນຸ
 

ເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ທ່� ມຜູ່້ນົຸຄູ່ກືບັເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ເອຣ່ິບົ (ມຜູ່້ນົຸຢ່່� ໃນຸທຸກປົະເທດ ສັະມາ ຊກິຂອງ EU) ໂດຍການຸລັະບຸເອາົສັະຫະພາບເອຣ່ິບົ 
ພາຍໃຕູ້ຂ້ັນຸ້ຕູ້ອນຸສັາກນົຸ (ທງັຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸ ຫື ື ຄໍູ່າຮ່ອ້ງສໍັາລັບັການຸລັະບຸຂໍເພ່� ມປົະເທດ).

ຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸ ທ່� ລັະບຸເອາົສັະຫະພາບເອຣ່ິບົ ແລັະ ຖກືຍອມຮ່ບັໂດຍສໍັານຸກັງານຸ EUIPO ຈັະມຜູ່້ນົຸຄູ່ກືນັຸກບັ ເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ເອຣ່ິບົ 
ທ່� ໄດຮ້່ບັການຸຈັດົທະບຽນຸໂດຍສໍັານຸກັງານຸ EUIPO. ສັ� ວນຸນຸ່ອ້ະທບິາຍເຖງິການຸປົະຕູ້ບິດັທ່� ໄດຮ້່ບັຜູ້ນົຸດ ່ ທ່� ຄູ່ວນຸປົະຕູ້ບິດັເພື� ອໃຫຮ້່ບັ ແລັະ 
ຄຸູ່ມ້ຄູ່ອງການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ ທ່� ມຜູ່້ນົຸຢ່່� ໃນຸສັະຫະພາບເອຣ່ິບົ. 

 6.2.1. ກ�ນັລະບຸ ສຳະຫະພ�ບເອີີຣົົບ (EU) “ເງື�ອີນັໄຂສຳະເພ�ະ

ທ� ານຸສັາມາດລັະບຸເອາົສັະຫະພາບເອຣ່ິບົ ສໍັາລັບັການຸປົົກປົອ້ງດັ� ງນຸ່:້

(i) ເມື� ອຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸ ທ່� ກມົຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາ ໂດຍການຸເລັອືເອາົສັະຫະພາບເອຣ່ິບົ (ລັະຫດັປົະເທດ EM) ຢ່່� ໃນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂໍຈັດົທະບຽນຸ 
(ແບບພມິ MM2); ຫືື

(ii) ເມື� ອທ� ານຸໄດຮ້່ບັການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸແລັວ້, ທ� ານຸຍງັສັາມາດລັະບຸຂໍເພ່� ມປົະເທດ ໂດຍໃຊແ້ບບພມິ (MM4) ເລັອືກເອາົສັະຫະພາບ
 

ເອຣ່ິບົ (ລັະຫດັປົະເທດ EM) ແລັວ້ຍື� ນຸໄປົຍງັອງົການຸ WIPO ອາດຍື� ນຸທາງໄປົສັະນຸ ່ ຫື ື ຜູ້� ານຸທາງອອນຸລັາຍກໄໍດ ້ (https://www3.
wipo.int/osd/).

ນຸອກຈັາກເງ ື�ອນຸໄຂທົ� ວໄປົສໍັາລັບັຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸ ແລັະ ການຸລັະບຸຂໍເພ່� ມປົະເທດ, ເມື� ອທ� ານຸລັະບຸເອາົສັະຫະພາບ ເອຣ່ິບົ ທ� ານຸຄູ່ວນຸພຈິັາລັະນຸາ ດັ� ງນຸ່.້

(a) ພາສັາທ່� ນຸໍາໃຊດໍ້າເນຸນຸ່ການຸກບັສໍັານຸກັງານຸ EUIPO ຈັະແມ� ນຸພາສັາທ່� ໃຊໃ້ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸຂອງທ� ານຸ  (ພາສັາອງັກດິ). 
ແຕູ້� ເຖງິຢ່� າງໃດກໍຕູ້າມ,  ເມື� ອເລັອືກເອາົສັະຫະພາບ ເອຣ່ິບົ ທ� ານຸຕູ້ອ້ງລັະບຸພາສັາທ່� ສັອງຂອງສໍັານຸກັງານຸ EUIPO ເຊັ� ນຸ: (ພາສັາຝ່ຣິັ� ງ, 
ພາສັາເຢ່ຍລັະມນັຸ, ພາສັາອຕິູ້າລັ ່ ຫື ື ສັະເປົນຸ), ການຸນຸໍາໃຊທ້່� ທ� ານຸຍອມຮ່ບັວ� າເປັົນຸພາສັາທ່� ເປັົນຸໄປົໄດສໍ້ັາລັບັການຸດໍາເນຸນຸ່ການຸຄູ່ດັຄູ່າ້ນຸ, 
ການຸລັບົລັາ້ງ ຫື ືການຸເປັົນຸໂມຄູ່ະ.

(b) ນຸອກຈັາກນຸ່,້ ຖາ້ຫາກທ່� ຕູ້ອ້ງການຸຮ່ຽກຮ່ອ້ງເອາົບ່ລັມິະສັດິ5 ຂອງເຄູ່ື� ອງໝາຍທ່� ໄດຮ້່ບັການຸຈັດົທະບຽນຸແລັວ້ຢ່່� ໃນຸ ຫື ື ສໍັາລັບັສັະມາຊກິ
 

ສັະຫະພາບເອຣ່ິບົ, ຊ້� ງທ� ານຸສັາມາດຮ່ຽກຮ່ອ້ງໃນຸເວລັາຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸ ຫື ືການຸລັະບຸຂໍເພ່� ມປົະເທດ ໂດຍການຸຄູ່ດັຕູ້ດິແບບພມິທາງການຸ 
MM17 (ທ� ານຸອາດຮ່ຽກຮ່ອ້ງເອາົບ່ລັມິະສັດິໂດຍກງົດວ້ຍການຸຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງກບັສໍັານຸກັງານຸ EUIPO ພາຍຫືງັ).

ຄູ່� າທໍານຸຽມເບືອ້ງຕູ້ົນຸ້ສໍັາລັບັການຸລັະບຸເອາົ EU ສໍັາລັບັໜ້້� ງໝວດຂອງລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ ຫື ື ການຸບໍລັກິານຸ ທ່� ໄດກ້ໍານຸດົໂດຍ EUIPO ແມ� ນຸ 
897 ສັະວດິຟຣິັ� ງ (ສັະຖານຸະໃນຸເດອືນຸມງັກອນຸ 2021). ສໍັາລັບັຂໍມ້່ນຸຫືາ້ສຸັດກ� ຽວກບັຄູ່� າທໍານຸຽມສັະເພາະປົະເທດ ທ່� ກໍານຸດົໂດຍ EUIPO 
ສໍັາລັບັການຸລັະບຸຂໍການຸປົົກປົອ້ງ ແລັະ ການຸຕໍູ້� ອາຍຸ ກ� ຽວກບັເຄູ່ື� ອງໝາຍສັ� ວນຸບຸກຄູ່ນົຸ ແລັະ ເຄູ່ື� ອງໝາຍລັວມໝ່�  ຫື ື ເຄູ່ື� ອງໝາຍຮ່ບັຮ່ອງ 
ພາຍໃຕູ້ລ້ັະບບົມາດຣິດິ, ກາລຸັນຸາເຂົາ້ເບິ� ງໄດທ້່� : http://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html.

5 ການຸຮ່ຽກຮ່້ອງເອົາບຸລັິມະສັິດ ເປົັນຸລັະບົບໜ້້�ງ ຊ້�ງເຈັົ້າາຂອງຄູ່ຳຮ່້ອງ/ການຸຈັົດທະບຽນຸເຄູ່ື�ອງໝາຍການຸຄູ່້າເອ່ຣິົບ ຫືື ການຸລັະບຸຂໍການຸປົົກປົ້ອງໃນຸ EU ສັາມາດຮ່ຽກຮ່້ອງເອົາບ່ລັິມະສັິດຂອງການຸ 
ຈັົດທະບຽນຸຢ່່�ພາຍໃນຸປົະເທດ ໃນຸສັະຫະພາບເອ່ຣິົບ (ຫືື ການຸລັະບຸຂໍການຸປົົກປົ້ອງຢ່່�ພາຍໃນຸປົະເທດ ຫືື ການຸຈັົດທະບຽນຸສັາກົນຸ), ເຖິງວ�າ ການຸຈັົດທະບຽນຸຢ່່�ພາຍໃນຸປົະເທດໄດ້ສັິ້ນຸສັຸດຜູ້ົນຸແລັ້ວ
ກໍຕູ້າມ.
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 6.2.2. ກ�ນັແຕ�ງຕັ�ງຜູ້້�ຕ�ງໜ້້�ເພື�ອີຕິດຕຳ�ພົວພັນັກັບສຳຳ�ນັັກງ�ນັ EUIPO

ຕູ້າມຫືກັການຸແລັວ້, ທ� ານຸບໍ� ຈັາໍເປັົນຸຕູ້ອ້ງແຕູ້� ງຕູ້ັງ້ຜູ່້ຕູ້້າງໜ້າ້ກ� ອນຸສໍັານຸກັງານຸ EUIPO. ແຕູ້� ເຖງິຢ່� າງໃດກໍຕູ້າມ, ຖາ້ຫາກທ� ານຸອາໄສັຢ່່� ນຸອກເຂດເສັດ
 

ຖະກດິເອຣ່ິບົ, ທ� ານຸຕູ້ອ້ງໄດແ້ຕູ້� ງຕູ້ັງ້ຜູ່້ຕູ້້າງໜ້າ້ (a) ຖາ້ຫາກ EUIPO ແຈັງ້ປົະຕູ້ເິສັດໃນຸເບືອ້ງຕູ້ົນຸ້ຂອງການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸຂອງທ� ານຸ; (b) 
 

ສໍັາລັບັການຸຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂໍຮ່ບັເອາົບ່ລັມິະສັດິ ໂດຍກງົກ� ອນຸ EUIPO; ຫື ື (c) ກໍລັະນຸ ່ EUIPO ມກ່ານຸຄູ່ດັຄູ່າ້ນຸກ� ຽວກບັການຸຮ່ຽກຮ່ອ້ງເອາົບ່ລັິ
 

ມະສັດິ. ໃນຸກໍລັະນຸເ່ຊັ� ນຸນຸ່,້ ຜູ່້ຕູ້້າງໜ້າ້ຂອງທ� ານຸຄູ່ວນຸມຢ່່່� ໃນຸຖານຸຂໍມ້່ນຸຂອງຜູ່້ຕູ້້າງໜ້າ້ທ່� ຄຸູ່ມ້ຄູ່ອງໂດຍ EUIPO (https://euipo.europa.eu/
eSearch/#advanced/representatives).
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 6.2.3. ກ�ນັພິມເຜູ້ີຍແຜູ້�ຄັ�ງທຳ�ອີິດ, ກ�ນັກວດຄົ�ນັຂຳ�ມ້ນັ ແລະ ກ�ນັກວດສຳອີບເບື�ອີງຕົ�ນັ

ເມື� ອໄດຮ້່ບັແຈັງ້ການຸຈັາກອງົການຸ WIPO ກ� ຽວກບັການຸລັະບຸເອາົ EU ໃນຸການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ, EUIPO ຈັະພມິເຜູ້ຍ່ແຜູ້� ການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ 
ທນັຸທ ່ ຢ່່� ໃນຸຈັດົໝາຍເຫດ EUTM (ພາກ M.1).  (https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/bulletins). ການຸພມິເຜູ້ຍ່
ແຜູ້� ແມ� ນຸຈັາໍກດັສັະເພາະຂໍມ້່ນຸບນັຸນຸານຸຸກມົ, ການຸສໍັາເນຸາົເຄູ່ື� ອງໝາຍ, ໝາຍເລັກໝວດ (ບໍ� ແມ� ນຸ ລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ ແລັະ ການຸບໍລັກິານຸຕູ້ວົຈັງິ). 
ການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ ມຜູ່້ນົຸຄູ່ກືນັຸກບັຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂໍຈັດົທະບຽນຸ EUTM ທ່� ໄດພ້ມິເຜູ້ຍ່ແຜູ້�  ຈັາກວນັຸທຂ່ອງການຸພມິເຜູ້ຍ່ແຜູ້� ຄູ່ັງ້ທໍາອດິ. 

ຫາກທ� ານຸຕູ້ອ້ງການຸໄດຮ້່ບັແຈັງ້ການຸຈັາກອງົການຸ WIPO ພາຍໃນຸໜ້້� ງເດອືນຸ, ທ� ານຸອາດຂໍໃຫ ້ EUIPO ເຮ່ດັລັາຍງານຸການຸຄູ່ົນຸ້ຫາຂໍມ້່ນຸຂອງ
 

ສັະຫະພາບເອຣ່ິບົ ທ່� ຈັະອາ້ງອງ່ເຖງິເຄູ່ື�� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ເອຣ່ິບົທ່� ຄູ່າ້ຍຄູ່ກືນັຸ ແລັະ ການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸທ່� ລັະບຸເອາົ EU. ທ� ານຸອາດຈັະຮ່ອ້ງຂໍໃຫ ້
EUIPO ເພື� ອສັົ� ງຂໍມ້່ນຸກ� ຽວກບັການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ ເຖງິສໍັານຸກັງານຸພາຍໃນຸປົະເທດຂອງສັະມາຊກິ EU ເພື� ອດໍາເນຸນຸ່ການຸກວດຄູ່ົນຸ້ຂໍມ້່ນຸຢ່່�

 

ພາຍໃນຸປົະເທດ (ທ� ານຸຕູ້ອ້ງຈັ� າຍຄູ່� າທໍານຸຽມທ່� ກ� ຽວຂອ້ງ).

EUIPO ດໍາເນຸນຸ່ການຸກວດສັອບເບືອ້ງຕູ້ົນຸ້ກ� ຽວກບັການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ ແມ� ນຸຈັາໍກດັສັະເພາະ (a) ໄດລ້ັະບຸພາສັາທສ່ັອງ ຫື ື ບໍ; (b) 
ຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂໍຈັດົທະບຽນຸ ສໍັາລັບັເຄູ່ື� ອງໝາຍລັວມໝ່�  ຫື ືເຄູ່ື� ອງໝາຍຮ່ບັຮ່ອງ; (c) ມກ່ານຸຮ່ຽກຮ່ອ້ງຂໍຮ່ບັເອາົບ່ລັມິະສັດິບໍ; (d) ລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ ແລັະ/ຫື ື
ການຸບໍລັກິານຸ ທ່� ມກ່ານຸລັະບຸເອາົ EU ນຸັນຸ້ ຢ່່� ໃນຸຂອບເຂດຂອງລັາຍການຸຫືກັຂອງການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ ຫືບໍື; (e) ຄໍູ່າສັບັທ່� ໃຊລ້ັະບຸລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ 
ແລັະ/ຫື ື ການຸບໍລັກິານຸ ຖກືຕູ້ອ້ງ ແລັະ ຄູ່ບົຖວ້ນຸຕູ້າມເງ ື�ອນຸໄຂກ� ຽວກບັຄູ່ວາມຊດັເຈັນຸ ແລັະ ຄູ່ວາມຖກືຕູ້ອ້ງ. ດັ� ງທ່� ໄດອ້ະທບິາຍຢ່່� ໃນຸຄູ່່� ມຂືອງ 
EUIPO ກ� ຽວກບັເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້, ພາກ B, ໝວດ 3 (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines).
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ຫາກທ� ານຸບໍ� ໄດກ້ໍານຸດົພາສັາທສ່ັອງຂອງ EUIPO ໃຫເ້ປັົນຸພາສັາທ່� ມຄູ່່ວາມເປັົນຸໄປົໄດໃ້ນຸດໍາໍເນຸນຸ່ການຸຄູ່ດັຄູ່າ້ນຸ, ການຸລັບົລັາ້ງ ຫື ື ການຸເປັົນຸໂມຄູ່ະ 
ກ� ອນຸ EUIPO, EUIPO ຈັະອອກໜ້ງັສັແືຈັງ້ປົະຕູ້ເິສັດເບືອ້ງຕູ້ົນຸ້ ແລັະ ໃຫເ້ວລັາສັອງເດອືນຸໃນຸການຸແກໄ້ຂຂໍມ້່ນຸທ່� ບໍ� ຄູ່ບົຖວ້ນຸ. 

ຖາ້ຫາກການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸຂອງທ� ານຸ ລັະບຸເອາົ EU ເປັົນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍລັວມໝ່�  ຫື ື ເຄູ່ື� ອງໝາຍຮ່ບັຮ່ອງ ໂດຍອງ່ຕູ້າມປົະເພດເຄູ່ື� ອງໝາຍ ຢ່່� ໃນຸ 
ສັປົປົ ລັາວ, ຈັະມກ່ານຸຈັດັການຸກບັເຄູ່ື� ອງໝາຍລັວມໝ່� ຂອງ EU ຫື ືເຄູ່ື� ອງໝາຍຮ່ບັຮ່ອງຂອງ EU, ຕູ້າມແຕູ້� ລັະກໍລັະນຸ.່ ໃນຸກໍລັະນຸເ່ຊັ� ນຸນຸ່:້ ທ� ານຸ

 

ຕູ້ອ້ງໄດຍ້ື� ນຸລັະບຽບການຸໃນຸການຸຄຸູ່ມ້ຄູ່ອງການຸນຸໍາໃຊເ້ຄູ່ື� ອງໝາຍໄປົຍງັ EUIPO ພາຍໃນຸສັອງເດອືນຸ ນຸບັຈັາກວນັຸທອ່ງົການຸ WIPO ແຈັງ້ໃຫ ້
EUIPO ກ� ຽວກບັການຸລັະບຸຂໍການຸປົົກປົອ້ງ.

ຫາກທ� ານຸໄດຮ້່ຽກຮ່ອ້ງເອາົບ່ລັມິະສັດິຂອງເຄູ່ື� ອງໝາຍທ່� ໄດຈ້ັດົທະບຽນຸແລັວ້ ໃນຸປົະເທດສັະມາຊກິຂອງ EU (ດວ້ຍແບບພມິ MM17), EUIPO 
ຈັະກວດເບິ� ງວ� າ ທ� ານຸໄດລ້ັະບຸຊື� ຂອງປົະເທດສັະມາຊກິຂອງ EU ທ່� ໄດປົ້ົກປົອ້ງສັດິໃນຸເບືອ້ງຕູ້ົນຸ້, ເລັກທທ່ະບຽນຸ ແລັະ ວນັຸທຍ່ື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂອງກາ
ນຸຈັດົທະບຽນຸທ່� ກ� ຽວຂອ້ງ.
 
ຫາກທ� ານຸໄດແ້ນຸະນຸໍາການຸຈັາໍກດັສັດິໃນຸລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ ແລັະ ການຸບໍລັກິານຸຂອງການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ ໃນຸການຸລັະບຸເອາົສັະຫະພາບເອຣ່ິບົ 
EUIPO ຈັະກວດເບິ� ງວ� າ ລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ ແລັະ ການຸບໍລັກິານຸ ທ່� ຢ່່� ໃນຸລັາຍການຸທ່� ຈັາໍກດັສັດິສໍັາລັບັ EU ນຸັນຸ້ ຢ່່� ໃນຸຂອບເຂດຂອງລັາຍການຸຫືກັ

 

ຂອງການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸຫືບໍື, ຖາ້ບໍ� ໄດຢ່້່� ໃນຸຂອບເຂດດັ� ງກ� າວ ກໍຈັະຖກືປົະຕູ້ເິສັດເບືອ້ງຕູ້ົນຸ້.

ຫາກການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸຂອງທ� ານຸ  ປົະກອບດວ້ຍຄໍູ່າສັບັສໍັາລັບັລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ ຫື ື ການຸບໍລັກິານຸທ່� ບໍ� ມ ່ ຄູ່ວາມຊດັເຈັນຸ ຫື ື ຄູ່ວາມຖກືຕູ້ອ້ງ. 
EUIPO ຈັະອອກໜ້ງັສັແືຈັງ້ການຸປົະຕູ້ເິສັດເບືອ້ງຕູ້ົນຸ້ ແລັະ ໃຫເ້ວລັາສັອງເດອືນຸ ເພື� ອແກໄ້ຂຂໍມ້່ນຸທ່� ບໍ� ຖກືຕູ້ອ້ງນຸັນຸ້. ເພື� ອຫືກ່ລັ� ຽງການຸນຸໍາໃຊຄໍູ້່າ

 

ສັບັໃນຸລັາຍການຸຂອງທ� ານຸທຈ່ັະບໍ� ຖກືຍອມຮ່ບັໂດຍ EUIPO, ຂໍແນຸະນຸໍາໃຫທ້� ານຸຄູ່ົນຸ້ຫາເນຸືອ້ໃນຸຂອງຄໍູ່າສັບັໃນຸຖານຸຂໍມ້່ນຸທ່� ມກ່ານຸເຊື� ອມໂຍ
ງກນັຸຂອງ EU (HDB) ກ� ອນຸການຸຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂໍຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸທ່� ລັະບຸເອາົ EU, ຊ້� ງສັາມາດດໍາເນຸນຸ່ດວ້ຍລັະບບົອອນຸລັາຍ ແລັະ ບໍ� ເສັຍຄູ່� າ 
ຕູ້າມເວບັໄຊທລຸ໌ັ� ມນຸ່:້  http://tmclass.tmdn.org/ec2/. ຖານຸຂໍມ້່ນຸ HDB ປົະກອບດວ້ຍຄໍູ່າສັບັລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ ແລັະ ການຸບໍລັກິານຸ 
ທ່� ຖກືຍອມຮ່ບັໂດຍສໍັານຸກັງານຸ ເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ທງັໝດົ ຢ່່� ໃນຸ EU. ຄໍູ່າສັບັທງັໝດົທ່� ຢ່່� ໃນຸຖານຸຂໍມ້່ນຸ HDB ຈັະຖກືຍອມຮ່ບັຈັາກ EUIPO 
ໂດຍອດັຕູ້ະໂນຸມດັ. ອນັຸນຸ່ຈ້ັະຊ� ວຍໃຫຂ້ະບວນຸການຸຈັດົທະບຽນຸຂອງທ� ານຸໄດຮ້່ບັຄູ່ວາມສັະດວກຫືາຍຂ້ນຸ້. 
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 6.2.4. ກ�ນັກວດສຳອີບຕ�ມຫືັກກ�ນັປະຕິເສຳດບົນັພື�ນັຖ�ນັຂອີງກົດໝ�ຍ

ການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ ທ່� ລັະບຸ EU ແມ� ນຸຈັະໄດຮ້່ບັການຸກວດສັອບຕູ້າມຫືກັການຸປົະຕູ້ເິສັດບນົຸພືນຸ້ຖານຸຂອງກດົໝາຍສໍັາລັບັການຸປົະຕູ້ເິສັດ ດວ້ຍ
ວທິທ່່� ຄູ່ກືນັຸກບັຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂໍຈັດົທະບຽນຸໂດຍກງົຂອງເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ເອຣ່ິບົ.

ເຄູ່ື� ອງໝາຍຂອງທ� ານຸຈັະບໍ� ໄດຮ້່ບັສັດິໃນຸການຸປົົກປົອ້ງ ຖາ້ຫາກເຄູ່ື� ອງໝາຍປົະກອບດວ້ຍສັນັຸຍາລັກັດັ� ງນຸ່:້ (a) ບໍ� ສັອດຄູ່� ອງຕູ້າມນຸຍິາມຂອງເຄູ່ື� ອງ

 

ໝາຍການຸຄູ່າ້ເອຣ່ິບົ (ສັາມາດຈັາໍແນຸກຄູ່ວາມແຕູ້ກຕູ້� າງລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ ຫື ື ການຸບໍລັກິານຸຂອງກດິຈັະການຸໜ້້� ງຈັາກກດິຈັະການຸອື� ນຸ ແລັະ ເປັົນຸຕູ້ວົ
 

ແທນຸໃນຸລັກັສັະນຸະທ່� ຊ� ວຍໃນຸການຸກໍານຸດົຄູ່ວາມຊດັເຈັນຸ ແລັະ ຖກືຕູ້ອ້ງຂອງການຸປົົກປົອ້ງ); (b) ບໍ� ມຄູ່່ວາມໂດດເດັ� ນຸ; (c) ເປັົນຸຄໍູ່າອະທບິາຍ; (d) 
ປົະກອບດວ້ຍຄໍູ່າສັບັ ຫື ື ການຸລັະບຸທ່� ກາຍເປັົນຸທໍານຸຽມໃນຸພາສັາທ່� ໃຊໃ້ນຸປັົດຈັບຸນັຸ ຫື ື ເປັົນຸຄໍູ່າຮ່ບັຮ່ອງ ແລັະ ການຸປົະຕູ້ບິດັທ່� ເປັົນຸທ່� ຍອມຮ່ບັໃນຸ

 

ທຸລັະກດິໃນຸເວລັາໃດໜ້້�� ງທ່� ກ� ຽວຂອ້ງ; (e) ປົະກອບດວ້ຍຮ່່ບຮ່� າງ ຫື ືລັກັສັະນຸະສັະເພາະອື� ນຸໆ ທ່� ເປັົນຸຜູ້ນົຸມາຈັາກລັກັສັະນຸະເຕູ້ກັນຸກິຂອງສັນິຸຄູ່າ້ ຫື ື
ມ່ນຸຄູ່� າທ່� ສໍັາຄູ່ນັຸ; (f) ຂດັກບັນຸະໂຍບາຍ ຫື ືຫືກັການຸທາງດາ້ນຸສັນິຸລັະທໍາ; (g) ມລ່ັກັສັະນຸະເປັົນຸການຸຫືອກລັວງຕໍູ້� ສັາທາລັະນຸະ ເຊັ� ນຸ: ລັກັສັະນຸະຄຸູ່ນຸ

 

ນຸະພາບ ຫື ືຖິ� ນຸກໍາເນຸດ່ຂອງສັນິຸຄູ່າ້ ຫື ືການຸບໍລັກິານຸ; (h) ຂດັກບັກາໝາຍປົະຈັາໍຕູ້ະກຸນຸ, ທຸງຊາດ, ກາໝາຍແຫ� ງຊາດ ແລັະ ສັນັຸຍາລັກັຂອງລັດັ 
ແລັະ ອງົການຸຈັດັຕູ້ັງ້ລັະຫວ� າງລັດັຖະບານຸ ທ່� ໄດຮ້່ບັການຸປົົກປົອ້ງພາຍໃຕູ້ ້ ມາດຕູ້າ 6ter ຂອງສັນົຸທສິັນັຸຍາປົາຣິ່; (i) ຂດັກບັເຄູ່ື� ອງໝາຍ ແລັະ 

 

ກາສັນັຸຍາລັກັອື� ນຸໆທ່� ເປັົນຸຜູ້ນົຸປົະໂຫຍດຂອງສັາທາລັະນຸະ; (j) ຂດັກບັຊື� ຂອງແຫື� ງກໍາເນຸດ່ ແລັະ ຖິ� ນຸກໍາເນຸດ່ທ່� ໄດຮ້່ບັການຸປົົກປົອ້ງໃນຸປົະເທດ 
(ສັະມາຊກິສັະຫະພາບເອຣ່ິບົ) ຫື ືກດົໝາຍຂອງ EU ຫື ືສັນົຸທສິັນັຸຍາສັາກນົຸ ທ່�  EU ຫື ືສັະມາຊກິ ໄດເ້ຂົາ້ເປັົນຸພາຄູ່;່ (k) ຂດັກບັຂໍກ້ໍານຸດົດັງ້ເດ່
ມສໍັາລັບັເຫົ ້ືາແວ� ງທ່� ໄດຮ້່ບັການຸປົົກປົອ້ງໂດຍ ກດົໝາຍຂອງ EU ຫື ື ສັນົຸທສິັນັຸຍາສັາກນົຸທ່�  EU ໄດເ້ຂົາ້ເປັົນຸພາຄູ່;່ (l) ຂດັກບັເງ ື�ອນຸໄຂການຸຮ່ບັ

 

ປົະກນັຸແບບພເິສັດດັງ້ເດມ່ທ່� ຖກືປົົກປົອ້ງໂດຍກດົໝາຍຂອງ EU ຫື ືສັນົຸທສິັນັຸຍາສັາກນົຸ ທ່�  EU ໄດເ້ຂົາ້ເປັົນຸພາຄູ່;່  (m) ຂດັກບັພນັຸພດືທ່� ໄດຮ້່ບັ

 

ການຸປົົກປົອ້ງມາກ� ອນຸໃນຸ EU ກ� ຽວກບັພນັຸພດືສັາຍພນັຸດຽວກນັຸ ຫື ືໄກຄູ້່ຽງ.

ຖາ້ຫາກ EUIPO ພບົວ� າ ເຄູ່ື� ອງໝາຍຂອງທ� ານຸບໍ� ສັາມາດໄດຮ້່ບັສັດິໃນຸການຸປົົກປົອ້ງ, EUIPO ຈັະອອກໜ້ງັສັແືຈັງ້ປົະຕູ້ເິສັດເບືອ້ງຕູ້ົນຸ້ ແລັະ  
ໃຫເ້ວລັາສັອງເດອືນຸ ສໍັາລັບັການຸສັງັເກດການຸ ຫື ື ຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂໍຄູ່ດັຄູ່າ້ນຸ. ຄໍູ່າຕູ້ອບຂອງທ� ານຸຕູ້ອ້ງຖກືສັົ� ງໂດຍກງົໄປົຍງັ EUIPO, ຫືງັຈັາກການຸ

 

ກວດສັອບຄູ່ນືຸໃໝ� ແລັວ້, ນຸກັກວດສັອບອາດຈັະຕູ້ດັສັນິຸໃຈັຢື່ນຸຢັ່ນຸການຸປົະຕູ້ເິສັດ ຫື ືຍກົເວັນຸ້ການຸຄູ່ດັຄູ່າ້ນຸ.  

ຖາ້ຫາກ EUIPO ພບົວ� າ ເຄູ່ື� ອງໝາຍຂອງທ� ານຸສັາມາດໄດຮ້່ບັສັດິໃນຸການຸປົົກປົອ້ງ ແລັະ ບໍ� ມກ່ານຸປົະຕູ້ເິສັດເບືອ້ງຕູ້ົນຸ້,  EUIPO ຈັະສັົ� ງລັາຍ
ງານຸກ� ຽວກບັສັະຖານຸະຂອງເຄູ່ື� ອງໝາຍ ເຖງິອງົການຸ WIPO ແລັະ ລັະບຸວ� າ ການຸກວດສັອບໂດຍໜ້າ້ທ່� ຂອງນຸກັກວດສັອບໄດສໍ້ັາເລັດັແລັວ້ ແຕູ້�  
ການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ ແມ� ນຸຍງັເປ່ົດໃຫມ້ກ່ານຸຄູ່ດັຄູ່າ້ນຸ ຫື ື ການຸສັງັເກດການຸຂອງບຸກຄູ່ນົຸທ່� ສັາມ. 



ອານຸຸສັນັຸຍາມາດຣິດິ: ເສັັ �ນຸທາງສ່ັ� ການຸການຸສັ �າງຍ່� ຫໍ້້ � ລະດບັໂລກ

ຄູ່່�ມືືສໍໍາລັັບຜູ້່�ປະກອບການລັາວ 33 |

 6.2.5. ກ�ນັຄັດຄ້�ນັກ�ນັຈຳົດທະບຽນັ

ບຸກຄູ່ນົຸທ່� ອາ້ງສັດິວ� າຕູ້ນົຸໄດຮ້່ບັສັດິກ� ອນຸ ທ່� ຂດັກບັເຄູ່ື� ອງໝາຍຂອງທ� ານຸ ອາດຈັະຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂໍຄູ່ດັຄູ່າ້ນຸການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸຂອງທ� ານຸໄດ ້
ໃນຸລັະຫວ� າງ ເດອືນຸທໍາອດິຫາເດອືນຸທສ່ັ່�   ຕູ້າມວນັຸທຂ່ອງການຸພມິເຜູ້ຍ່ແຜູ້� ຄູ່ັງ້ທໍາອດິ.

ຖາ້ຫາກມຄູ່່ນົຸຄູ່ດັຄູ່າ້ນຸການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸຂອງທ� ານຸ ພາຍໃນຸໄລັຍະເວລັາດັ� ງກ� າວ, EUIPO ຈັະສັົ� ງໜ້ງັສັແືຈັງ້ການຸໃຫອ້ງົການຸ WIPO 
ກ� ຽວກບັການຸປົະຕູ້ເິສັດເບືອ້ງຕູ້ົນຸ້ (ອງ່ຕູ້າມການຸແຈັງ້ປົະຕູ້ເິສັດບນົຸພືນຸ້ຖານຸຄູ່ວາມຄູ່ກືນັຸ ຫື ືຄູ່າ້ຍຄູ່ກືນັຸກບັເຄູ່ື� ອງໝາຍທ່� ໄດຈ້ັດົທະບຽນຸແລັວ້) ແລັະ 
ຈັະສັົ� ງສັະບບັສໍັາເນຸາົຂອງໜ້ງັສັແືຈັງ້ການຸຄູ່ດັຄູ່າ້ນຸດັ� ງກ� າວໃຫທ້� ານຸ. 

ນຸອກຈັາກນຸ່ ້ຍງັຈັະໄດແ້ຈັງ້ໃຫທ້� ານຸຊາບກ� ຽວກບັກໍານຸດົເວລັາສໍັາລັບັການຸເລັ່� ມຕູ້ົນຸ້ການຸດໍາເນຸນຸ່ການຸຕູ້າມກດົໝາຍ. ໃນຸການຸຕູ້ດິຕໍູ້� ພວົພນັຸທງັໝດົກບັ 
EUIPO ແລັະ ອງົການຸ WIPO ແມ� ຈັຈັະໃຊພ້າສັາສໍັານຸລັັການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ (ພາສັາອງັກດິໃນຸກໍລັນິຸຂ່ອງທ� ານຸ). ໃນຸການຸຕູ້ດິຕໍູ້� ພວົພນັຸທງັໝດົທ່�  
EUIPO ສັົ� ງໂດຍກງົເຖງິທ� ານຸ ແມ� ນຸຈັະໃຊພ້າສັາສໍັາລັບັການຸດໍາເນຸນຸ່ການຸຄູ່ດັຄູ່າ້ນຸ ທ່� ຜູ່້ຂໍ້ຄູ່ດັຄູ່າ້ນຸເລັອືກ (ຊ້� ງອາດເປັົນຸພາສັາອງັກດິ ຫື ືພາສັາທ່� ສັອງ
ທ່� ເລັອືກໂດຍທ� ານຸເອງເມື� ອລັະບຸຂໍການຸປົົກປົອ້ງໃນຸ EU).

ການຸປົະຕູ້ເິສັດເບືອ້ງຕູ້ົນຸ້ ອາດປົະຕູ້ເິສັດບາງສັ� ວນຸ ຫື ື ທງັໝດົ ຊ້� ງຈັະລັວມທງັການຸອຸທອນຸເພື� ອຮ່ຽກຮ່ອ້ງສັດິທ່� ມມ່າກ� ອນຸແລັວ້,  ລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ 
ແລັະ ການຸບໍລັກິານຸທ່� ກ� ຽວຂອ້ງກບັການຸຄູ່ດັຄູ່າ້ນຸ  ແລັະ ໃນຸກໍລັະນຸຂ່ອງການຸປົະຕູ້ເິສັດບາງສັ� ວນຸ, ລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ ແລັະ ການຸບໍລັກິານຸທ່� ຂໍຄູ່ດັຄູ່າ້ນຸ 
ແມ� ນຸຂ້ນຸ້ກບັຜູ່້ຂໍ້ຄູ່ດັຄູ່າ້ນຸກໍານຸດົ. ສໍັາລັບັພາສັາຂອງລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ ແລັະ ການຸບໍລັກິານຸ ແມ� ນຸຈັະໃຊພ້າສັາສໍັາລັບັການຸດໍາເນຸນຸ່ການຸຄູ່ດັຄູ່າ້ນຸ. 

 6.2.6. ກ�ນັຕັດສຳິນັຂັ�ນັສຳຸດທ້�ຍ

ເມື� ອຂັນຸ້ຕູ້ອນຸທງັໝດົສໍັາເລັດັແລັວ້ ແລັະ ການຸຕູ້ດັສັນິຸທງັໝດົຂອງ EUIPO ຢ່່� ໃນຸຂັນຸ້ສຸັດທາ້ຍແລັວ້, EUIPO ຕູ້ອ້ງຢື່ນຸຢັ່ນຸການຸປົະຕູ້ເິສັດເບືອ້ງຕູ້ົນຸ້ 
ເຖງິອງົການຸ WIPO ຫື ືສັົ� ງໜ້ງັແຈັງ້ໃຫກ້ານຸປົົກປົອ້ງ  ເຖງິອງົການຸ WIPO ໂດຍລັະບຸວ� າ ລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ ແລັະ ການຸບໍລັກິານຸໃດຂອງເຄູ່ື� ອງໝາຍ

 

ຂອງທ� ານຸຖກືຍອມຮ່ບັ.

 6.2.7. ກ�ນັພິມເຜູ້ີຍແຜູ້�ກ�ນັຈຳົດທະບຽນັສຳ�ກົນັຄັ�ງທີສຳອີງ ແລະ ກ�ນັປົກປ�ອີງຢູ່້�ໃນັ
 ສຳະຫະພ�ບ ເອີີຣົົບ (EU)

ຖາ້ຫາກ EUIPO ຕູ້ດັສັນິຸໃຈັວ� າ ເຄູ່ື� ອງໝາຍຂອງທ� ານຸ ໄດຮ້່ບັການຸປົົກປົອ້ງ (ຢ່� າງໜ້ອ້ຍບາສັ� ວນຸ) ໃນຸ EU, EUIPO ຈັະພມິເຜູ້ຍ່ແຜູ້� ການຸ 

ຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸຂອງທ� ານຸ  ເປັົນຸຄູ່ັງ້ທສ່ັອງ ໃນຸຈັດົໝາຍເຫດ EUTM Bulletin (ຄູ່ັງ້ນຸ່ແ້ມ� ນຸຢ່່� ໃນຸພາກ M.3). EUIPO ຈັະບໍ� ອອກໃບຢັ່ງ້ຢື່ນຸ
ການຸຈັດົທະບຽນຸໃດໆອກ່. 

ນຸບັຈັາກວນັຸທຂ່ອງການຸພມິເຜູ້ຍ່ແຜູ້� ເປັົນຸຄູ່ັງ້ທສ່ັອງນຸ່,້ ການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ ມຜູ່້ນົຸເຊັ� ນຸດຽວກບັ EUTM ທ່� ໄດຈ້ັດົທະບຽນຸແລັວ້ ແລັະ 
ອາດຈັະຖກືຮ່ຽກຮ່ອ້ງຕໍູ້� ຜູ່້ລ້ັະເມດ່ສັດິ. ວນັຸທຂ່ອງການຸພມິເຜູ້ຍ່ແຜູ້� ຄູ່ັງ້ທສ່ັອງນຸ່ ້ ຈັະກາຍເປັົນຸຈັດຸເລັ່� ມຕູ້ົນຸ້ສໍັາລັບັໄລັຍະເວລັາຂອງການຸນຸໍາໃຊ ້ຫາ້ປ່ົ. 
ຫາກເຄູ່ື� ອງໝາຍຂອງທ� ານຸບໍ� ໄດຖ້ກືນຸໍາໄປົໃຊຢ້່� າງແທຈ້ັງິ ຢ່່� ໃນຸສັະຫະພາບເອຣ່ິບົ ໃນຸໄລັຍະເວລັາດັ� ງກ� າວ, ຜູ້ນົຸຂອງການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸຂອງທ� ານຸ 
ຢ່່� ໃນຸ EU ຈັະຖກືປົະກາດວ� າເປັົນຸໂມຄູ່ະ.

 6.2.8. ກ�ນັປ�ຽນັສຳະຖ�ນັະພ�ບເປັນັກ�ນັຈຳົດທະບຽນັເຄື�ອີງໝ�ຍກ�ນັຄ້�ຂອີງ
 ສຳະຫະພ�ບ ເອີີຣົົບ (EUTM)

ຖາ້ຫາກການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸຂອງທ� ານຸ ຖກືຍກົເລັກ່ທງັໝດົ ຫື ືບາງສັ� ວນຸ ເນຸື� ອງຈັາກວ� າ ເຄູ່ື� ອງໝາຍເບືອ້ງຕູ້ົນຸ້ຂອງທ� ານຸ ຢ່່� ໃນຸ ສັປົປົ ລັາວ  ໄດສ້ັິນຸ້

 

ສຸັດຜູ້ນົຸພາຍໃນຸເວລັາຫາ້ປ່ົຂອງໄລັຍະເພິ� ງພາ ແລັະ ການຸລັະບຸຂໍການຸປົົກປົອ້ງໃນຸ EU ແມ� ນຸຍງັມຜູ່້ນົຸ, ທ� ານຸອາດຈັະຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂໍຈັດົທະບຽນຸເຄູ່ື� ອງ
 

ໝາຍການຸຄູ່າ້ຂອງ EU ໂດຍກງົກບັ EUIPO ສໍັາລັບັເຄູ່ື� ອງໝາຍ ແລັະ ລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ ແລັະ ການຸບໍລັກິານຸ ດຽວກນັຸກບັ ເຄູ່ື� ອງໝາຍທ່� ຖກືຍກົເລັກ່. 
ຕູ້າມບດົບນັຸຍດັຂອອານຸຸສັນັຸຍາມາດຣິດິ ກ� ຽວກບັ ‘ການຸປົ� ຽນຸແປົງສັະຖານຸະ’, ຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂໍຈັດົທະບຽນຸນຸ່ ້ ຈັະໄດຮ້່ບັການຸປົະຕູ້ບິດັໂດຍ EUIPO 
ຄູ່ກືບັວ� າ ເຄູ່ື� ອງໝາຍດັ� ງກ� າວໄດຖ້ກືຍື� ນຸໃນຸວນັຸທຂ່ອງການຸລັະບຸເອາົ EU ດັງ້ເດມ່ ແລັະ ຈັະໄດຮ້່ບັບ່ລັມິະສັດິເຊັ� ນຸກນັຸ, ຖາ້ມ.່
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ໃນຸການຸປົ� ຽນຸແປົງສັະຖານຸະຂອງຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂໍຈັດົທະບຽນຸ, ທ� ານຸຕູ້ອ້ງຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງພາຍໃນຸເວລັາສັາມເດອືນຸ ນຸບັຈັາກວນັຸທທ່່� ການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ
 

ຂອງທ� ານຸ ຖກືຍກົເລັກ່ ທງັໝດົ ຫື ື ບາງສັ� ວນຸ ແລັະ ລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ ແລັະ ການຸບໍລັກິານຸຂອງຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂໍຈັດົທະບຽນຸ ຄູ່ວນຸຈັະກວມ 

ເອາົບນັຸດາລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ ແລັະ ການຸບໍລັກິານຸ ຂອງການຸລັະບຸເອາົ EU. ເມື� ອຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂໍປົ� ຽນຸແປົງສັະຖານຸະຈັດົທະບຽນຸ ທ່� ກ� ຽຂອ້ງກບັ
 

ການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ ທ່� ໄດລ້ັະບຸເອາົ EU ຊ້� ງຖກືຍອມຮ່ບັ ແລັະ ໄດພ້ມິເຜູ້ຍ່ແຜູ້� ໂດຍ EUIPO ແລັວ້, ຂັນຸ້ຕູ້ອນຸ ການຸກວດສັອບ ແລັະ 
ການຸຄູ່ດັຄູ່າ້ນຸຈັະຖກືຍກົເວັນຸ້. ເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ EU ຈັະຖກືພມິເຜູ້ຍ່ແຜູ້� ເປັົນຸທຸກພາສັາຂອງ EU ແລັະ ຈັະອອກໃບຢັ່ງ້ຢື່ນຸການຸຈັດົທະບຽນຸ

 

ເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ EU.

 6.2.9. ກ�ນັປ�ຽນັແປງກ�ນັຈຳົດທະບຽນັສຳ�ກົນັເປັນັກ�ນັຈຳົດທະບຽນັພ�ຍໃນັປະເທດ

ຖາ້ຫາກລັະບບົມາດຣິດິທ່� ມກ່ານຸລັະບຸຂອງການຸປົົກປົອ້ງໃນຸ EU ຖກືເພກ່ຖອນຸ, ປົະຕູ້ເິສັດ ຫື ືສັິນຸ້ສຸັດຜູ້ນົຸ ດວ້ຍເຫດຜູ້ນົຸໃດກໍຕູ້າມ, ທ� ານຸສັາມາດ
 

ຮ່ອ້ງຂໍປົ� ຽນຸແປົງມາເປັົນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂໍຈັດົທະບຽນຸພາຍໃນຸປົະເທດ ໂດຍຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງໂດຍກງົກບັ ໜ້້� ງ ຫື ື ຫລັາຍສໍັານຸກັງານຸທ່� ເປັົນຸສັະມາຊກິ EU 
 

ຫື ືປົ� ຽນຸເປັົນຸການຸລັະບຸຂໍເພ່� ມປົະເທດ ໃນຸບນັຸດາປົະເທດສັະມາຊກິຂອງລັະບບົມາດຣິດິ. ຜູ້ນົຸຂອງການຸປົ� ຽນຸແປົງດັ� ງກ� າວກໍຄູ່ ືຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂໍຈັດົທະບຽນຸ
 

ເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ ຫື ື ການຸລັະບຸຂໍເພ່� ມປົະເທດທ່� ມຜູ່້ນົຸມາຈັາກການຸປົ� ຽນຸແປົງ ຈັະຖກືຈັດັສັນັຸໃຫມ້ວ່ນັຸທຍ່ື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງດຽວກນັຸຄູ່ກືບັການຸລັະບຸຂໍ

 

ການຸປົົກປົອ້ງຢ່່� ໃນຸ EU ຕູ້າມທ່� ໄດບ້ນັຸທກ້ໄວໃ້ນຸລັະບບົການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ (ແລັະ ຍງັສັາມາດນຸໍາໃຊວ້ນັຸບ່ລັມິະສັດິດຽວກນັຸ, ຖາ້ມ)່.

ການຸລັະບຸຂໍເພ່� ມປົະເທດທ່� ມຜູ່້ນົຸມາຈັາກການຸປົ� ຽນຸແປົງທ່� ກ� າວມານຸັນຸ້ ຈັະຖກືສັົ� ງໄປົຍງັ ອງົການຸ WIPO ໂດຍຜູ້� ານຸ EUIPO ດວ້ຍແບບພມິທາງການຸ 
(MM16) ພາຍໃນຸໄລັຍະເວລັາ ສັາມເດອືນຸ ນຸບັຈັາກວນັຸທ ່ ທ່� ການຸລັະບຸຂໍປົົກປົອ້ງຢ່່� ໃນຸ EU ຖກືປົະຕູ້ເິສັດ ຫື ື ຖກືເພກ່ຖອນຸ ຫື ື ສັິນຸ້ສຸັດຜູ້ນົຸ. 

 

ສໍັາລັບັລັາຍລັະອຽດກ� ຽວກບັການຸປົ� ຽນຸແປົງນຸ່,້ ກາລຸັນຸາສັກ້ສັາຂໍມ້່ນຸເພ່� ມເຕູ້ມ່ຈັາກຄູ່່� ມຂືອງ EUIPO, ພາກ E, ໝວດ 2 ຕູ້າມເວບັໄຊທ ໌https://
euipo.europa.eu/ohimportal/en/ trade-mark-guidelines

 6.2.10. ກ�ນັປ�ຽນັແທນັກ�ນັຈຳົດທະບຽນັໃນັສຳະຫະພ�ບເອີີຣົົບ (EU)

ຖາ້ຫາເຄູ່ື� ອງໝາຍຂອງທ� ານຸໄດຮ້່ບັການຸຈັດົທະບຽນຸຢ່່� ທ່�  EUIPO ແລັວ້, ໃນຸຖານຸະທເ່ປັົນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ EU ແລັະ ທ� ານຸລັະບຸເອາົ EU 
ພາຍໃຕູ້ລ້ັະບບົມາດຣິດິ ສໍັາລັບັເຄູ່ື� ອງໝາຍດຽວກນັຸ, ທ� ານຸຈັະໄດຮ້່ບັຜູ້ນົຸປົະໂຫຍດຈັາກການຸປົ� ຽນຸແທນຸຂອງອານຸຸສັນັຸຍາມາດຣິດິ (ສັດິໃນຸການຸຈັດົ 

ທະບຽນຸສັາກນົຸຂອງທ� ານຸ  ຢ່່� ໃນຸ EU ຈັະເລັ່� ມຈັາກວນັຸທຂ່ອງການຸຈັດົທະບຽນຸ ເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ EU ທ່� ມຢ່່່� ແລັວ້). ການຸປົ� ຽນຸແທນຸ ແມ� ນຸເກດ່ຂ້ນຸ້
 

ໂດຍອດັຕູ້ະໂນຸມດັ ແລັະ ບໍ� ຈັາໍເປັົນຸຕູ້ອ້ງຮ່ອ້ງຂໍບນັຸທກ້ຂໍມ້່ນຸໃດໆ. ແຕູ້� ເຖງິຢ່� າງໃນຸກໍຕູ້າມ, ທ� ານຸສັາມາດຂໍໃຫ ້EUIPO ບນັຸທກ້ການຸປົ� ຽນຸແທນຸດັ� ງ
 

ກ� າວລັງົໃນຸລັະບບົການຸຈັດົທະບຽນຸຂອງຕູ້ນົຸ. ຫລັງັຈັາກມກ່ານຸປົ� ຽນຸແທນຸແລັວ້, ເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ EU ຈັະຖກືເກບັຮ່ກັສັາຢ່� າງເປັົນຸປົົກກະຕູ້ໃິນຸ 

ລັະບບົການຸຈັດົທະບຽນຸ ຈັນົຸກວ� າທ� ານຸຈັະຕໍູ້� ອາຍຸຂອງການຸຈັດົທະບຽນຸ. ຖາ້ຫາກທ� ານຸຕໍູ້� ອາຍຸ, ຈັະມຂໍ່ມ້່ນຸລັວມກນັຸລັະຫວ� າງ ເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ 
EU ທ່� ຖກືປົ� ຽນຸແທນຸ ແລັະ ການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ ທ່� ລັະບຸຂໍການຸປົົກປົອ້ງໃນຸ EU. 

7. ສຳະຫຸບ
ອານຸຸສັນັຸຍາມາດຣິດິ ສັະເໜ້ທ່າງເລັອືກທ່� ໜ້າ້ດງ້ດ່ດໃຈັ ໃນຸການຸປົົກປົອ້ງຫຍ່ຫ້ໍຂ້ອງທ� ານຸຢ່່� ໃນຸ 122 ປົະເທດໃນຸທົ� ວໂລັກ ດວ້ຍວທິກ່ານຸທ່� ປົະຢັ່ດ

 

ຕູ້ົນຸ້ທນຸ້ ແລັະ ມຂ່ັນຸ້ຕູ້ອນຸທ່� ງ� າຍດາຍສໍັາລັບັຜູ່້ໃ້ຊ ້ເພື� ອຮ່ບັ ແລັະ ຄຸູ່ມ້ຄູ່ອງສັດິໃນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ຂອງທ� ານຸຢ່່� ຕູ້� າງປົະເທດ.  ໃນຸຖານຸະທ່� ເປັົນຸຄູ່ນົຸລັາວ 
ຫື ື ບຸກຄູ່ນົຸທ່� ມພ່່ມລໍັາເນຸາົ ຫື ືມທຸ່ລັະກດິ ຢ່່� ໃນຸ ສັປົປົ ລັາວ, ທ� ານຸສັາມາດໄດຮ້່ບັສັດິໃນຸການຸນຸໍາໃຊອ້ານຸຸສັນັຸຍານຸ່ ້ຊ້� ງ ສັປົປົ ລັາວ ໄດເ້ຂົາ້ເປັົນຸພາຄູ່ ່
ໃນຸປ່ົ 2016. ປັົດຈັບຸນັຸນຸ່,້ ການຸນຸໍາໃຊອ້ານຸຸສັນັຸຍາມາດຣິດິ ຖເືປັົນຸອງົປົະກອບທ່� ສໍັາຄູ່ນັຸຢ່� າງໜ້້� ງໃນຸຍຸດທະສັາດການຸສັາ້ງຍ່� ຫໍ ້ໃຫປ້ົະສັບົຜູ້ນົຸສໍັາເລັດັ. 
ອານຸຸສັນັຸຍານຸ່ ້ ສັະເໜ້ທ່າງເລັອືກໃນຸການຸມຍ່່� ຫໍ ້ ຂອງທ� ານຸໃນຸລັະດບັໂລັກ ແລັະ ຊ� ວຍໃຫທ້� ານຸໄດຮ້່ບັຊື� ສັຽງໃນຸເວທສ່ັາກນົຸ ແລັະ ສັາ້ງພາກພດົທ່� ດ່

 

ສໍັາລັບັເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ຂອງທ� ານຸຢ່່� ຕູ້� າງປົະເທດໄດຢ້່� າງວ� ອງໄວ. ອານຸຸສັນັຸຍາມາດຣິດິ ຮ່ບັປົະກນັຸການຸປົົກປົອ້ງທາງດາ້ນຸກດົໝາຍໃຫແ້ກ� ຍ່� ຫໍ ້ຂອງ
 

ທ� ານຸເພື� ອແຂ� ງຂນັຸກບັຄູ່່� ແຂ� ງໃນຸຕູ້ະຫືາດສັົ� ງອອກ, ເພ່� ມໂອກາດໃນຸການຸອະນຸຸຍາດໃຫສ້ັດິນຸໍາໃຊ,້ ສັາ້ງຄູ່ວາມເປັົນຸໄປົໄດໃ້ນຸການຸເປັົນຸຫຸນຸ້ສັ� ວນຸ ແລັະ 
ອໍານຸວຍຄູ່ວາມສັະດວກໃນຸການຸເຊື� ອມໂຍງເຂົາ້ກບັຕູ້� ອງໂສັກ້ານຸສັະໜ້ອງທົ� ວໂລັກ. ໂດຍລັວມແລັວ້, ອານຸຸສັນັຸຍານຸ່ ້ ຈັະໃຫກ້ານຸສັະໜ້ບັສັະໜ້ນຸ່ຜູ້ນົຸ
ສໍັາເລັດັຂອງທຸລັະກດິ ແລັະ ຍຸດທະສັາດການຸສັາ້ງຫຍ່ຫ້ໍຂ້ອງທ� ານຸໃຫມ້ປ່ົະສັດິທຜິູ້ນົຸທ່� ສຸັດ.
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ສຳະມ�ຊິກສຳະຫະພ�ບ ມ�ດຣົິດ
107 ສັະມາຊກິ (ລັວມທງັສັະຫະພາບເອຣ່ິບົ ແລັະ OAPI) ກວມເອາົ 123 ປົະເທດ ໃນຸວນັຸທ ່12 ມງັກອນຸ 2021

ອບັການຸສິັະຖານຸ, ອງົການຸຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາອາຟຣິກິກາ (OAPI)6, ອານຸບາເນຸຍ, ອານຸຈັເິຣິຍ, ອນັຸຕູ້ກິວົ ແລັະ ບາບ່ດາ, ອາເມເນຸຍ, ອດົສັະຕູ້ຣິາລັ,່ 
ອດົສັະເຕູ້ຣິຍ, ອາເຊໄ່ບຈັນັຸ, ບາເຣິນຸ, ເບລັາຣຸິດ, ເບລັຢ່ຽມ, ບ່ຖານຸ, ບອດສັະເນຸຍ ແລັະ ເຮ່ເ່ຊໂກວນິຸາ, ບອດສັະວານຸາ, ບຣິາຊນິຸລັ,໌ ບຣ່ິໄນຸ 
ດາຣິາຊາລໍັາ, ບ່ນຸກາຣິ່, ກໍາປ່ົເຈັຍ, ການຸາດາ, ຈັນຸ່, ໂຄູ່ລັມົເບຍ, ໂຄູ່ຣິເອເຊຍ, ກຸຍບາ, ໄຊປົຣິດັ, ສັາທາລັະນຸະລັດັເຊກັ, ສັາທາລັະນຸະລັດັ 
ປົະຊາທປິົະໄຕູ້ ປົະຊາຊນົຸເກາົຫື,່ ເດນັຸມາກ, ອຢ່່່ບ, ເອດັສັະໂຕູ້ເນຸຍ, ເອສັັວາຕູ້ນິຸ,່ ສັະຫະພາບເອຣ່ິບົ7, ຟິນຸແລັນຸ, ຝ່ຣິັ� ງ, ກໍາເບຍ, ຈັເໍຈັຍ, 
ເຢ່ຍລັະມນັຸ, ການຸາ, ເກຣິກັ, ຮ່ງັກາຣິ່, ໄອແລັນຸ, ອນິຸເດຍ, ອນິຸໂດເນຸເຊຍ, ອຣ່ິານຸ (ສັາທາລັະນຸະລັດັອສິັະລັາມກິ), ໄອແລັນຸ, ອສິັະຣິາແອລັ, 
ອຕູ່້າລັ,່ ຍ່� ປຸົ� ນຸ, ກາສັກັສັະຖານຸ, ເຄູ່ນຸຢ່າ, ກຈ່ັສິັະຖານຸ, ສັປົປົ ລັາວ, ລັດັເວຍ, ເລັໂຊໂທ, ລັເິບເ່ຣິຍ, ລັກິເທນຸສັະໄຕູ້, ລັທິວາເນຸຍ, ລັກັເຊມເບກ່, 
ມາດາກາສັະກາ, ມາລັາວ,່ ມາເລັເຊຍ, ເມກັຊກິໂກ, ໂມນຸາໂຄູ່, ມງົໂກເລັຍ, ມອນຸເຕູ້ເນຸໂກຣິ, ໂມຣິອັກໂຄູ່, ໂມຊໍາບກິ, ນຸາມເິບຍ, ເນຸເທເ່ແລັນຸ, 
ນຸວິຊແ່ລັນຸ, ມາເຊໂດນຸເ່ໜ້ອື,ນຸໍເວ, ໂອມານຸ, ຟ່ລັບິປ່ົນຸ, ໂປົແລັນຸ, ປັົອກຕຸູ້ຍການຸ, ສັ.ເກາົຫື,່ ສັ.ມອນຸໂດວາ, ໂຣິມາເນຸຍ, ສັະຫະພນັຸລັດັເຊຍ, 
ຣິາວນັຸດາ, ຊາມວົ, ຊານຸມາຣິໂິນຸ, ຊາວໂຕູ້ເມ ແລັະ ປົຣິນິຸຊປ່ິົ, ເຊເ່ບຍ, ເຊຣິາ ລັໂິອນຸ, ສັງິກະໂປົ, ສັະໂລັວາເກຍ, ສັະໂລັວາເນຸຍ, ສັະເປົນຸ, ຊ່ດານຸ, 
ສັະວເ່ດນັຸ, ສັະວດິເຊແ່ລັນຸ, ສັາທາລັະນຸະລັດັອາຣິບັຊເິຣິຍ, ຕູ້າຈັກິສິັະຖານຸ, ໄທ, ຕູ້ຣິ່ນຸດ່າດ ແລັະ ໂຕູ້ບາໂກ, ຕູ່້ນຸເິຊຍ, ຕູ່້ຣິາກ,່ ເຕູ້ກ່ເມນຸສິັະຖານຸ, 
ຢ່່ເຄູ່ຣິນຸ, ຣິາຊະອານຸາຈັກັ, ສັະຫະລັດັອາເມລັກິາ, ອ່ສັະເບກສິັະຖານຸ, ຫວຽດນຸາມ, ຊໍາເບຍ, ຊມິບາເວ (107)

6 ການຸລັະບຸຂໍການຸປົົກປົອ້ງໃນຸ OAPI ກວມເອາົປົະເທດສັະມາຊກິທງັໝດົ, ເຊັ� ນຸ: ເບນຸນິຸ, ເບກ່ນິຸາຟາໂຊ, ແຄູ່ມເມຣ່່ິນຸ, ສັ.ອາຟຣິກິາກາງ, ຈັາດ, ໂຄູ່ໂມໂຣິສັ, ຄູ່ອງໂກ, ໂຄູ່ດວິວາ, ອກິວາທເໍຣິຍ 
ກນຸ່,່ ກາບອງ, ກນິຸ-່ບເ່ຊາົ, ກນິຸ,່ ມາລັ,່ ມຣໍິເິຕູ້ເນຸຍ, ໄນຸເຈັ,່ ເຊເນຸການຸ, ໂຕູ້ໂກ (17)

7 ການຸລັະບຸຂໍການຸປົົກປົອ້ງໃນຸ ສັະຫະພາບເອຣ່ິບົ ກວມເອາົປົະເທດສັະມາຊກິທງັໝດົ ຄູ່:ື ອອສັເຕູ້ຣິຍ, ແບນຸຊກິ, ບຸນຸກາລັ,່ ໂຄູ່ຣິເອເຊຍ, ໄຊປົຣິສັັ, ສັາທາລັະນຸະລັດັເຊກັ, ເດນຸມາຣິກ໌,  
ເອສັັໂຕູ້ເນຸຍ, ຟິນຸແລັນຸ, ຝ່ຣິັ� ງ, ເຢ່ຍລັະມນັຸ, ເກຣິກັ, ຮ່ງົກາຣິ,່ ອຽກລັງັ, ອຕູ່້າລັ,່ ລັດັເວຍ, ລັດິຕູ້ວົເນຸຍ, ລຸັກຊໍາບວກ, ມານຸລັຕ໌ູ້າ, ຮ່ອນຸລັງັ, ໂປົໂລັຍ, ປົອກຕຸູ້ຍການຸລັ,໌ ຣ່ິມານຸ,່ ສັະໂລັວາກ,່ 
ສັະໂລັວານຸ,່ ແອດັສັະປົາຍ, ສັະວເ່ດນັຸ (27)
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ຄຳ�ສຳັບຫຍຳ�
ASEAN ປົະຊາຄູ່ມົອາຊຕູ່້າເວນັຸອອກສັ� ຽງໃຕູ້ ້

BOIP ສໍັານຸກັງານຸຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາເບນັຸນຸາລັກັ

CHF ສັະວດິຟຣິັ� ງ

DCP ພາຄູ່ທ່່� ຖກືລັະບຸຂໍການຸປົົກປົອ້ງ   

DIP ກມົຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາ, ກະຊວງວທິະຍາສັາດ ແລັະ ເຕູ້ກັໂນຸໂລັຊ,່ ສັປົປົ ລັາວ

EM ລັະຫດັສັອງຕູ້ວົອກັສັອນຸ ໃຊເ້ພື� ອກໍານຸດົ ສັະຫະພາບເອຣ່ິບົ ໃນຸແບບພມິຂອງອານຸຸສັນັຸຍາມາດຣິດິ

EU ສັະຫະພາບ ເອຣ່ິບົ

EUIPO ສໍັານຸກັງານຸຊບັສັນິຸທາງສັະຫະພາບ ເອຣ່ິບົ 

EUTM ເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ສັະຫະພາບ ເອຣ່ິບົ  

IA ຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸພາຍໃຕູ້ຂ້ັນຸ້ຕູ້ອນຸຂອງອານຸຸສັນັຸຍາມາດຣິດິ

IR ການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ ພາຍໃຕູ້ຂ້ັນຸ້ຕູ້ອນຸຂອງອານຸຸສັນັຸຍາມາດຣິດິ 

MGS ເຄູ່ື� ອງມຈືັດັໝວດລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ ແລັະ ການຸບໍລັກິານຸຂອງລັະບບົມາດຣິດິ

OAPI ອງົການຸຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາອາຟຣິກິກາ

WIPO  ອງົການຸຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາໂລັກ

ກ�ນັອີະທິບ�ຍຄຳ�ສຳັບ
ເຄູ່ື� ອງໝາຍເບືອ້ງຕູ້ົນຸ້ ຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂໍຈັດົທະບຽນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ ຫື ື ການຸຈັດົທະບຽນຸຢ່່� ໃນຸສັະມາຊກິສັະຫະພາບມາດຣິດິ ທ່� ໃຊເ້ປັົນຸຖານຸຂອງ

 

ຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸ 

ພ�ຄີ ລັດັ ແລັະ ອງົການຸຈັດັຕູ້ັງ້ລັະຫວ� າງລັດັຖະບານຸທ່� ເປັົນຸພາຄູ່ຂ່ອງອານຸຸສັນັຸຍາມາດຣິດິ 

ຄຳ�ຮັ້ອີງສຳ�ກົນັ  ຄໍູ່າຮ່ອ້ງຂໍຈັດົທະບຽນຸເພື� ອການຸຈັດົທະບຽນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ພາຍໃຕູ້ຂ້ັນຸ້ຕູ້ອນຸຂອງອານຸຸສັນັຸຍາມາດຣິດິ  

ກ�ນັຈຳົດທະບຽນັສຳ�ກົນັ ການຸຈັດົທະບຽນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ສັາກນົຸ ພາຍໃຕູ້ຂ້ັນຸ້ຕູ້ອນຸຂອງອານຸຸສັນັຸຍາມາດຣິດິ  

ສຳະຫະພ�ບມ�ດຣົິດ ສັະຫະພນັຸຖະລັດັ ແລັະ ອງົການຸຈັດັຕູ້ັງ້ລັະຫວ� າງລັດັຖະບານຸທ່� ເປັົນຸພາຄູ່ຂ່ອງອານຸຸສັນັຸຍາມາດຣິດິ

ອີ�ນັຸສຳັນັຍ�ມ�ດຣົິດ   ອານຸຸສັນັຸຍາ ປ່ົ 1989 ກ� ຽວກບັສັນົຸທສິັນັຸຍາມາດຣິດິທ່� ຕູ້ດິພນັຸກບັການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸຂອງເຄູ່ື� ອງໝາຍ

ລະບົບມ�ດຣົິດ ລັະບບົການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸຂອງເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ພາຍໃຕູ້ອ້ານຸຸສັນັຸຍາມາດຣິດິ  ແລັະ ຄຸູ່ມ້ຄູ່ອງໂດຍ  

 ອງົການຸ WIPO

ສຳະມ�ຊິກສຳະຫະພ�ບມ�ດຣົິດ ພາຄູ່ຂ່ອງອານຸຸສັນັຸຍາມາດຣິດິ 

ກ�ນັຈຳັດໝວດສຳ�ກົນັ ແມ� ນຸການຸຈັດັໝວດສັາກນົຸຂອງລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ ແລັະ ການຸບໍລັກິານຸ  ເພື� ອຈັດຸປົະສັງົຂອງການຸຈັດົທະບຽນຸ 

 ເຄູ່ື� ອງໝາຍ, ສັາ້ງຂ້ນຸ້ໂດຍ ສັນົຸທສິັນັຸຍານຸສິັ (Nice) ປ່ົ 1957 ປັົບປຸົງ ປ່ົ 1979

ກ�ນັລະບຸຂຳເພີ�ມປະເທດ  ແມ� ນຸການຸສັະເໜ້ຂໍ່ຂະຫຍາຍການຸປົົກປົອ້ງການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ ໄປົສ່ັ�  ໜ້້� ງ ຫື ືຫລັາຍພາຄູ່່



ອານຸຸສັນັຸຍາມາດຣິດິ: ເສັັ �ນຸທາງສ່ັ� ການຸການຸສັ �າງຍ່� ຫໍ້້ � ລະດບັໂລກ

ຄູ່່�ມືືສໍໍາລັັບຜູ້່�ປະກອບການລັາວ 37 |

ເຄື�ອີງມືອີອີນັລ�ຍ ແລະ ກ�ນັບຳລິກ�ນັແບບບຳ�ເສຳຍຄ່� 
ສຳຳ�ລັບຜູ້້�ນັຳ�ໃຊ�ລະບົບມ�ດຣົິດ
ASEAN TMclass – http://www.asean-tmclass.org/ec2/
ເຄູ່ື� ອງມທືາງອອນຸລັາຍທ່� ອໍານຸວຍຄູ່ວາມສັະດວກໃຫແ້ກ� ການຸກໍານຸດົ ແລັະ ການຸຈັດັໝວດຂອງລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ ແລັະ ການຸບໍລັກິານຸ ສໍັາລັບັການຸ

 

ຈັດົທະບຽນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍ ຢ່່� ໃນຸສໍັານຸກັງານຸຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາອາຊຽນຸ  

ASEAN TMview – http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome
ຖານຸຂໍມ້ນຸ່ທ່� ອໍານຸວຍຄູ່ວາມສັະດວກໃນຸການຸກວດຄູ່ົນຸ້ຂໍມ້ນຸ່ກ� ຽວກບັເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ ຢ່່� ໃນຸ 9 ສໍັານຸກັງານຸຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາອາຊຽນຸ  

E-Subsequent Designation – https://www3.wipo.int/osd/
ສັິ� ງອໍານຸວຍຄູ່ວາມສັະດວກແບບອເ່ລັກັໂຕູ້ຣິນຸກິ ສໍັາລັບັການຸຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງລັະບຸຂໍເພ່� ມປົະເທດ ພາຍໃຕູ້ອ້ານຸຸສັນັຸຍາມາດຣິດິ 

EUIPO Representatives Database – https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/representatives
ຖານຸຂໍມ້່ນຸຂອງຜູ່້ຕູ້້າງໜ້າ້ ທ່� ເກບັຮ່ກັສັາໂດຍ ສໍັານຸກັງານຸຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາຂອງສັະຫະພາບ ເອຣ່ິບົ 

EUIPO Trade Mark Guidelines – https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines
 ບດົສັະຫຸືບກ� ຽວກບັການຸປົະຕູ້ບິດັຂັນຸ້ຕູ້ອນຸການຸຈັດົທະບຽນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ EU ຂອງ EUIPO  

EUIPO Trade Mark website – https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-marks
ເວບັໄຊທ ໌ກ� ຽວກບັເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ ຂອງສໍັານຸກັງານຸຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາຂອງສັະຫະພາບເອຣ່ິບົ

EUTM Bulletin – https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/bulletins
ການຸພມິເຜູ້ຍ່ແຜູ້� ທາງການຸຂອງ EUIPO ປົະກອບດວ້ຍຂໍມ້່ນຸຫືາ້ສຸັດກ� ຽວກບັການຸຈັດົທະບຽນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ EU

EUTM Fee – https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/fees-payable-direct-to-euipo
ຄູ່� າທໍານຸຽມສໍັາລັບັການຸຈັດົທະບຽນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ EU ແລັະ ຂັນຸ້ຕູ້ອນຸທ່� ກ� ຽວຂອ້ງ 

EUTM online filing – https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/apply-now
ສັິ� ງອໍານຸວຍຄູ່ວາມສັະດວກແບບອເ່ລັກັໂຕູ້ຣິນຸກິ ສໍັາລັບັການຸຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງຈັດົທະບຽນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ EU ຕູ້າມເວບັໄຊທຂ໌ອງ EUIPO

Fee Calculator – http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp
ເຄູ່ື� ອງມອໍືານຸວຍຄູ່ວາມສັະດວກສໍັາລັບັຄໍູ່ານຸວນຸຄູ່� າທໍານຸຽມໃນຸການຸຍື� ນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸ, ການຸລັະບຸຂໍເພ່� ມປົະເທດ ແລັະ ການຸຕໍູ້� ອາຍຸພາຍໃຕູ້ລ້ັະບບົ

 

ມາດຣິດິແບບອອນຸລັາຍ ຊ້� ງບໍລັຫິານຸໂດຍອງົການຸ WIPO.

Global Brand Database – http://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp
ຊ້� ງເປັົນຸຖານຸຂໍມ້່ນຸອອນຸລັາຍ ທ່� ຄຸູ່ມ້ຄູ່ອງໂດຍອງົການຸ WIPO ທ່� ໄດເ້ກບັກໍາ ແລັະ ບນັຸທກ້ຂໍມ້່ນຸຂອງສໍັານຸວນຸຄໍູ່າຮ່ອ້ງຫືາຍກວ� າ 44 ລັາ້ນຸສັະບບັຈັາກ 
67 ສໍັານຸກັງານຸແຫ� ງຊາດ ແລັະ ສັາກນົຸ (ເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້, ຖິ� ນຸກໍາເນຸດ່, ກາໝາຍຂອງປົະເທດ ແລັະ ອື� ນຸໆ.) 

Madrid Application Assistant – https://www.wipo.int/madrid/application-assistant/
ເຄູ່ື� ອງມຂືອງ WIPO ທ່� ຊ� ວຍໃນຸການຸປົະກອບແບບພມິຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸ (MM2)

Madrid Forms – http://www.wipo.int/madrid/en/forms/
ເວບັໄຊທຂ໌ອງອງົການຸ WIPO ທ່� ສັາມາດດາວໂຫລັດແບບພມິຂອງລັະບບົມາດຣິດິ.
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Madrid Goods and Services Manager (MGS) – https://webaccess.wipo.int/mgs/
ເຄູ່ື� ອງມອືອນຸລັາຍທ່� ຄຸູ່ມ້ຄູ່ອງໂດຍອງົການຸ WIPO ໃຊສໍ້ັາລັບັການຸຈັດັໝວດລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ ແລັະ ການຸບໍລັກິານຸຂອງລັະບບົມາດຣິດິ ເມື� ອຍື� ນຸ

 

ຄໍູ່າຮ່ອ້ງສັາກນົຸ.

Madrid Guide – http://www.wipo.int/madrid/en/guide/  
ຄູ່່� ມກືານຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸກ� ຽວກບັເຄູ່ື� ອງໝາຍ ຂອງອງົການຸ WIPO

Madrid Member Profiles Database – http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/
ຖານຸຂໍມ້່ນຸທ່� ຄຸູ່ມ້ຄູ່ອງໂດຍອງົການຸ WIPO ທ່� ສັະໜ້ອງຂໍມ້່ນຸກ� ຽວກບັຂັນຸ້ຕູ້ອນຸຕູ້� າງໆ ແລັະ ການຸປົະຕູ້ບິດັທ່� ມຜູ່້ນົຸຕໍູ້� ການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ 
ຢ່່� ໃນຸບນັຸດາສັະມາຊກິສັະຫະພາບມາດຣິດິ

Madrid Monitor – http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/
ການຸບໍລັກິານຸແບບອເ່ລັກັໂຕູ້ຣິນຸກິ ຂອງອງົການຸ WIPO ທ່� ຊ� ວຍໃຫທ້� ານຸເຂົາ້ເຖງິຂໍມ້່ນຸທງັໝດົກ� ຽວກບັເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ທ່� ໄດຈ້ັດົທະບຽນຸພາຍ

 

ໃຕູ້ລ້ັະບບົມາດຣິດິ  

TMclass – http://euipo.europa.eu/ec2/
ເຄູ່ື� ອງມອໍືານຸວຍຄູ່ວາມສັະດວກແບບອອນຸລັາຍ ທ່� ຊ� ວຍໃນຸການຸກໍານຸດົ ແລັະ ການຸຈັດັໝວດຂອງລັາຍການຸສັນິຸຄູ່າ້ ແລັະ ການຸບໍລັກິານຸ  ສໍັາລັບັການຸ

 

ຈັດົທະບຽນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍ ຢ່່� ໃນຸສໍັານຸກັງານຸເຄູ່ື� ອງຫມາຍການຸຄູ່າ້ 79 ແຫ� ງ
 
TMview – https://www.tmdn.org/tmview/welcome
ຖານຸຂໍມ້່ນຸທ່� ສັາມາດເຂົາ້ເຖງິຂໍມ້່ນຸຂອງເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ 60 ລັາ້ນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍ ຈັາກຫືາຍກວ� າ 100 ປົະເທດ

WIPO Gazette of International Marks – http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/#gazettnd/
ການຸພມິເຜູ້ຍ່ແຜູ້� ທາງການຸຂອງລັະບບົມາດຣິດິປົະຈັາໍສັບັປົະດາ ທ່� ບນັຸຈັຂໍຸມ້່ນຸຫືາ້ສຸັດກ� ຽວກບັ ການຸຈັດົທະບຽນຸສັາກນົຸ, ການຸຕໍູ້� ອາຍຸ, ການຸລັະບຸຂໍ

 

ເພ່� ມປົະເທດ ແລັະ ການຸດດັແກຂໍ້ມ້່ນຸທ່� ມຜູ່້ນົຸຕໍູ້� ການຸຈັດົທະບຽນຸໃນຸປັົດຈັບຸນັຸ

WIPO IP Portal – https://ipportal.wipo.int/
ຖານຸຂໍມ້່ນຸອອນຸລັາຍ ທ່� ໃຫກ້ານຸເຂົາ້ເຖງິການຸບໍລັກິານຸຕູ້� າງໆຂອງ WIPO, ລັວມທງັການຸຕໍູ້� ອາຍຸແບບເອເລັກັໂຕູ້ຣິນຸກິ (Madrid e-Renewal) 
ແລັະ ລັະບບົຄຸູ່ມ້ຄູ່ອງເອກະສັານຸເອກະສັານຸການຸຈັດົທະບຽນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ ຜູ້� ານຸລັະບບົມາດຣິດິ (Madrid Portfolio Manager) ທ່� ຊ� ວຍ
ໃຫທ້� ານຸຄຸູ່ມ້ຄູ່ອງເອກະສັານຸການຸຈັດົທະບຽນຸເຄູ່ື� ອງໝາຍການຸຄູ່າ້ສັາກນົຸຂອງທ� ານຸ.

WIPO Lex – http://www.wipo.int/wipolex/en/index.html
ຖານຸຂໍມ້່ນຸທ່� ສັາມາດເຂົາ້ເຖງິຂໍມ້່ນຸນຸຕິູ້ກິໍາກ� ຽວກບັຊບັສັນິຸທາງປັົນຸຍາໃນຸທົ� ວໂລັກ (ສັນົຸທສິັນັຸຍາ, ກດົໝາຍ, ລັະບຽບການຸ)

WIPO User Account – https://www3.wipo.int/wipoaccounts/generic/public/register.xhtml
ບນັຸຊຜູ່່້ໃ້ຊ ້ທ່� ມຄູ່່ວາມປົອດໄພໃນຸການຸເຂົາ້ເຖງິລັະບບົ WIPO IP Portal ແລັະ ການຸບໍລັກິານຸຕູ້� າງໆຂອງ WIPO ເຊັ� ນຸ: Madrid Portfolio 
Manager (MPM)
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